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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι έφηβοι 

αντιλαµβάνονται το µέλλον τους, δηλαδή πως µιλούν για τα όνειρα και τους στόχους τους 

αλλά και για τους φόβους και τις αξίες τους εν µέσω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης 

αλλά και της κρίσης αξιών που επικρατεί αυτή την τελευταία περίοδο στη χώρα. 

Στην έρευνα συµµετείχαν εννέα έφηβοι  εκ των οποίων οι τρεις ήταν αγόρια και οι έξι 

κορίτσια. Οι ηλικίες τους ήταν κυµαίνονταν από 14 -18 ετών. Οι έφηβοι ήταν µαθητές 

Γυµνασίων και Λυκείων. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν η τεχνική της 

συνέντευξης και συγκεκριµένα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης και η ανάλυση που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν η περιγραφική ανάλυση. Οι συνεντεύξεις αναλύθηκαν και προέκυψαν  

τέσσερις θεµατικές ενότητες: Όνειρα και φόβοι για το µέλλον, Σηµαντικοί άλλοι και 

διαµόρφωση στόχων, Προσωπικοί στόχοι, Αξίες και µέλλον. 

Από την ανάλυση των παραπάνω θεµατικών ενοτήτων προέκυψε ότι οι έφηβοι εκφράζουν 

µια δυσκολία να ονειρευτούν και τα όνειρα τους είναι κάπως πενιχρά. Επίσης, σηµαντική 

επίδραση στη διαµόρφωση των στόχων τους διαδραµατίζει η οικογένεια τους και ύστερα οι 

φίλοι τους. Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι η οικογένεια τους είναι το παν σαν αξία και κατέχει 

σηµαντική θέση όχι µόνο στην τωρινή περίοδο της ζωής αλλά και στη µετέπειτα περίοδο. 

Από τις αναλύσεις φάνηκε πως ο µεγαλύτερος φόβος τους είναι η δύσκολη οικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί και που θα τους εµποδίσει να πραγµατοποιήσουν τα όνειρα τους. 

Τέλος, όλοι οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους για τις συνθήκες που 

επικρατούν στη σηµερινή κοινωνία αλλά και την επιθυµία τους για αλλαγή αυτής της 

κατάστασης χωρίς όµως να προτείνουν κάποιο  σχέδιο δράσης.  

Λέξεις κλειδιά: Έφηβοι, Όνειρα, Σηµαντικοί Άλλοι, Προσωπικοί στόχοι, Αξίες, Μέλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κόσµος στον οποίο µεγαλώνουν οι έφηβοι έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια σε κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. Η αύξηση της ανεργίας 

και της βίας, οι διάφορες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις αλλά και ο επαναπροσδιορισµός 

των σχέσεων µεταβάλλουν καθηµερινά το περιβάλλον στο οποίο ζουν και µεγαλώνουν οι 

νέοι και µε το οποίο καλούνται να έρθουν καθηµερινά αντιµέτωποι αναθεωρώντας τα 

πιστεύω τους και αναδιαµορφώνοντας τα σχέδια τους για το µέλλον. 

Αρκετές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για τους προσωπικούς στόχους, τις φιλοδοξίες αλλά 

και τους φόβους των εφήβων. Παρά το επιβαρυµένο περιβάλλον στο οποίο µεγαλώνει η 

πλειοψηφία των εφήβων αντιµετωπίζει το µέλλον της µε αισιοδοξία. Μερικά από τα όνειρα 

και γενικότερα από τις φιλοδοξίες των εφήβων είναι η αποφοίτηση τους από το σχολείο, η 

εύρεση εργασίας, η δηµιουργία οικογένειας, η οικονοµική τους ευηµερία, οι σχέσεις µε το 

αντίθετο φύλο αλλά και θέµατα που έχουν σχέση µε τους ίδιους όπως η ανάπτυξη του 

εαυτού, η σωµατική υγεία και  η εµφάνιση (Briones, Tabernero, & Arenas, 2011. Gallagher, 

Millar, Hargie, & Ellis, 1992. Holden, 2006. Poole & Cooney, 1987. Trommsdorff, Lamm, & 

Schmidt, 1979).  Ωστόσο, οι έφηβοι έχουν ανησυχίες και στόχους για το µέλλον τους τις 

οποίες µπορούµε να τις κατηγοριοποιήσουµε σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία σε προσωπικές 

ανησυχίες στις οποίες περιλαµβάνονται η µη εύρεση εργασίας και ο δικός τους θάνατος και 

σε κοινωνικές ανησυχίες όπως το AIDS, ο πόλεµος και η τροµοκρατία (Lindfors, Solantaus, 

& Rimpela, 2012. Seginer & Lilach, 2004). 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα όνειρα και οι ανησυχίες των εφήβων διαφέρουν ανά κοινωνική τάξη 

αλλά και φύλο µε τους έφηβους που προέρχονται από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις να 

επικεντρώνονται περισσότερο σε θέµατα όπως η διαµόρφωση της ταυτότητας τους σε 
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αντίθεση µε έφηβους χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων οι οποίοι αρκούνταν στην εύρεση 

εργασίας και σε έναν ευτυχισµένο γάµο. Εκτός όµως από την κοινωνική τάξη όπως 

προαναφέρθηκε σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και το φύλο όπου τα κορίτσια δείχνουν 

µεγαλύτερη προτίµηση για τη δηµιουργία οικογένειας ενώ τα αγόρια για την επαγγελµατική 

ανέλιξη ( Gillies, 1989). 

 

Οι έφηβοι προκειµένου να διαµορφώσουν τους στόχους τους και να λάβουν τις αποφάσεις 

τους δέχονται επιρροές από διάφορους ανθρώπους µε τους οποίους συναναστρέφονται. 

Αυτοί όµως που έχουν τον καθοριστικό ρόλο είναι άνθρωποι που προέρχονται από το 

κοντινό τους περιβάλλον όπως γονείς, τα αδέρφια αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και οι 

δάσκαλοι τους. Σύµφωνα µε µελέτες το µεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων δηλώνει ότι οι 

σηµαντικότεροι άνθρωποι στη ζωή τους είναι οι γονείς τους, ανάλογα βέβαια µε το φύλο 

υπήρχε διαφοροποίηση µε τα κορίτσια να δηλώνουν τη µητέρα τους και τα αγόρια τον 

πατέρα τους. Ύστερα, ακολουθούσαν οι φίλοι, οι δάσκαλοι αλλά και άτοµα από το 

εργασιακό τους περιβάλλον. Οι νέοι προσέδιδαν διάφορα χαρακτηριστικά στους γονείς και 

διαφορετικά στους φίλους και στους δασκάλους. Συνήθως, οι γονείς χαρακτηρίζονταν σαν 

αυτούς που µπορούσαν να πιστέψουν (Βelievers) και να τους θέσουν προκλήσεις ( 

Challengers) και οι φίλοι και οι δάσκαλοι σαν αυτούς που θα τους υποστήριζαν ( 

Supporters) ( Hendry, Roberts, Glendinning, & Coleman, 1992. Noonan, Hall, & Blustein, 

2007. Tatar, 1998). 

Όσον αφορά τώρα τους τρόπους µε τους οποίους βοηθούσαν οι σηµαντικοί άλλοι στη 

διαµόρφωση των αποφάσεων τους ήταν η υποστήριξη σε θέµατα καριέρας, δηλαδή το να 

ακολουθήσουν αυτό που ήθελαν αλλά και η ενθάρρυνση από τη µεριά τους να φύγουν από το 



6 

 

 

 

περιβάλλον στο οποίο ζούσαν ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελµατικές προοπτικές. 

Επίσης, ένας άλλος παράγοντας από τον οποίο επηρεάζονται οι έφηβοι είναι οι τύποι των 

γονεικών πρακτικών που ασκούνται π.χ. αυστηρός γονεικός έλεγχος, υψηλή συνοχή, θετική 

γονεική σχέση  οι οποίοι συµβάλλουν στη θετική αυτοαξιολόγηση και την απόφαση 

επαγγέλµατος (Koumoudourou, Tsaousis, & Kounenou, 2010). Ωστόσο, σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζει και η κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται οι έφηβοι. Οι νέοι οι οποίοι 

προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα προτιµούσαν επαγγέλµατα µε εισόδηµα 

και κοινωνική καταξίωση ενώ και οι γονείς των παιδιών αυτών ήταν διατεθειµένοι να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους µε όποιο τρόπο µπορούσαν  και είχαν από αυτά υψηλές 

προσδοκίες ώστε να τα δουν σε καταξιωµένα επαγγέλµατα (Sianou-Kyrgiou & Tsiplakides, 

2011. Vryonides & Gouvias, 2012). 

Ένα άλλο  θέµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι οι αξίες που εσωτερικεύουν οι έφηβοι 

από τους γονείς τους. Κάποιες έρευνες δεν συµφωνούν ότι οι αξίες των γονιών συµβαδίζουν 

πάντα µε των παιδιών τους (Barni, Alfrieri, Marta, & Rosnati, 2013) κάποιες άλλες όµως 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά εσωτερικεύουν τις αξίες των γονιών τους σε συγκεκριµένους 

τοµείς τους οποίους οι ίδιοι οι γονείς το ενθαρρύνουν π.χ. οικονοµική διαχείριση, σχολείο και 

εργασία (Jodl, Michael, Malanchuk, Eccles, & Sameroff, 2001. Webley & Nyhus, 2006). 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον 

προσανατολισµό των εφήβων για το µέλλον είναι το σχολείο. Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστηµα όµως αδυνατεί να παρέχει επαρκείς πληροφορίες αλλά και επιλογές καθώς είναι  

οργανωµένο µε τέτοιο τρόπο που οδηγεί σε συγκεκριµένες επιλογές. Η ελληνική εκπαίδευση 

διακρίνεται σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. Η πρωτοβάθµια και η 

δευτεροβάθµια απαρτίζονται από ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια. Αυτά τα σχολεία 
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διακρίνονται σε δηµόσια, ιδιωτικά, ηµερήσια και νυχτερινά. Τα λύκεια ακόµη διακρίνονται 

σε τεχνικά επαγγελµατικά λύκεια. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση αποτελείται από τα 

Πανεπιστήµια ( ΑΕΙ ) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ( ΤΕΙ ). Η εισαγωγή στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση απαιτεί την εξέταση πανελλαδικά σε εφτά µαθήµατα και φυσικά την 

επιτυχία τους σε αυτά! Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που φοιτούν σε ηµερήσια και 

ιδιωτικά σχολεία παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε αυτά που φοιτούν σε 

δηµόσια και νυχτερινά (Psacharopoulos & Tassoulas, 2004). Η επιλογή τµήµατος στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση ήταν άµεση συνάρτηση της οικονοµικής τους κατάστασης καθώς τα 

παιδιά που προέρχονται από ανώτερα οικονοµικά στρώµατα επέλεγαν επαγγέλµατα µε κύρος 

όπως γιατροί, πολιτικοί µηχανικοί. Αντίθετα, τα παιδιά που προέρχονται από τα κατώτερα 

οικονοµικά στρώµατα επέλεγαν επαγγέλµατα µε γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση π.χ. 

δάσκαλοι, στρατιωτικοί ( Sianou-Kyrgiou, 2010). 

Αυτό που παρατηρείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι ότι οι νέοι δείχνουν 

ιδιαίτερη προτίµηση στα πανεπιστήµια σε σχέση µε τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

καθώς οδηγούν πιο εύκολα στην εύρεση εργασίας. Αυτό που συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα είναι ότι η εκπαίδευση από τη µια πλευρά δεν είναι καλά οργανωµένη µε τα 

κατάλληλα άτοµα τα οποία να είναι επαρκώς καταρτισµένα σε συγκεκριµένους τοµείς ενώ 

από την άλλη πλευρά είναι προσανατολισµένη στο ελληνικό δηµόσιο όπου οι θέσεις 

εργασίας είναι ελάχιστες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι οι εισαχθέντες στα 

πανεπιστήµια ολοένα και αυξάνονται καθώς η αγορά εργασίας απαιτεί και δεύτερο πτυχίο 

για καλύτερες οικονοµικές απολαβές. Αυτό το φαινόµενο οδηγεί και σε επιπλέον επιβάρυνση 

για τα πανεπιστήµια τόσο σε εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και σε οικονοµικό κόστος ( 

Crespo, Jose, Kielpikouski, & Pryor, 2013. Koumoundourou, Kounenou, & Siavara, 2012. 

Livanos, 2010. Livanos & Pouliakas, 2012. Stamoulas, 2006 ). 
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Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των στόχων των εφήβων παίζει και η παρούσα οικονοµική 

κατάσταση της χώρας. Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης είναι ορατές σε πολλούς τοµείς 

της ζωής των ελλήνων όπως η δηµόσια υγεία, η εκπαίδευση, η µείωση των µισθών και 

γενικότερα το χαµηλό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων από τους οποίους ένα µεγάλο ποσοστό 

έχει φθάσει στα όρια της εξαθλίωσης ( Tsarouhas, 2012). Έπειτα, παρατηρείται και το 

πρόβληµα των µεταναστών οι οποίοι έρχονται καθηµερινά αντιµέτωποι µε τη βία και τη 

φτώχεια καθώς το κράτος πρόνοια αδυνατεί να καθιερώσει µια πολιτική για την επίλυση των 

προβληµάτων τους ( Dalakoglou, 2013. Matsaganis, 2012).  Η συγκεκριµένη κατάσταση έχει 

οδηγήσει σε αύξηση της παρουσίας ψυχολογικών προβληµάτων αλλά και σε αύξηση των 

κρουσµάτων αυτοκτονίας όχι µόνο σε ενήλικους αλλά και σε έφηβους. Όσον αφορά την 

αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων δεν υπάρχουν κατάλληλες δοµές στήριξης 

προκειµένου να απευθυνθούν οι νέοι και να αναζητήσουν βοήθεια καθώς αυτές που 

προϋπήρχαν ή συγχωνεύτηκαν ή έκλεισαν (Kokkevi, Rotsika, Arapaki, & Richardson, 2011. 

Kondilis, Giannakopoulos, Gravana, Leorodiatou, Waitzkin, & Benos, 2013. Lazaratou, 

Dikaios, Anagnostopoulos, & Soldatos, 2010). 

Οι νέοι και ειδικότερα οι έφηβοι δεν µένουν αµέτοχοι σε αυτή την κατάσταση αλλά 

εκφράζουν µε τον δικό τους τρόπο τους φόβους και τις ανησυχίες τους και την απογοήτευση 

τους. Αποκορύφωµα της όλης κατάστασης ήταν οι κινητοποιήσεις το 2008 µετά το θάνατο 

του Αλέξη Γρηγορόπουλου ενός µαθητή ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια κάποιων 

επεισοδίων  ήταν η αφορµή και όχι η αιτία για να εκφράσει µια µεγάλη µερίδα των νέων 

παιδιών την αγανάκτηση και την απογοήτευση τους ( Triliva, Varvantakis, Dafermos, υπό 

κρίση. Sotiris, 2010). 
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Έτσι, λοιπόν, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί ο τρόπος µε τον οποίο οι 

έφηβοι οραµατίζονται το µέλλον τους. Ειδικότερα, θέλουµε να αποκτήσουµε κατανόηση για 

το πώς οι έφηβοι µιλούν για τα όνειρα και τους στόχους τους για το µέλλον αλλά και τους 

φόβους και τις αξίες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα λόγω της οικονοµικής, 

κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η µέθοδος η οποία χρησιµοποιήσαµε προκειµένου να συλλέξουµε και να αναλύσουµε τα 

δεδοµένα είναι η ποιοτική µέθοδος. Ειδικότερα, η µέθοδος η οποία χρησιµοποιήσαµε είναι η 

θεµατική ανάλυση. Η θεµατική ανάλυση όπως αναφέρουν οι Braun και Clarke ( 2006) έχει 

ως στόχο να αναγνωρίσει, να αναλύσει και να αναφέρει θεµατικές ενότητες που προκύπτουν 

από τα δεδοµένα περιγράφοντας τα µε αρκετές λεπτοµέρειες προσπαθώντας να ερµηνεύσουν 

διάφορες πτυχές του υπό διερεύνησης θέµατος. 

Για την καλύτερη διερεύνηση του θέµατος χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της συνέντευξης και 

συγκεκριµένα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη δεν βασίζεται σε 

προκαθορισµένες ερωτήσεις αλλά είναι πιο ευέλικτες καθώς επιτρέπεται να αλλάξει η σειρά 

των ερωτήσεων ή να προστεθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες επιτρέπεται να 

εµβαθύνει κανείς περισσότερο.  

Ο Συνεντευξιακός οδηγός βρίσκεται στο παράρτηµα 1.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν µέρος εννέα συµµετέχοντες ( τρία αγόρια και τέσσερα 

κορίτσια ) οι οποίοι ήταν µαθητές – έφηβοι Γυµνασίων και Λυκείων ηλικίας 14 έως 18 ετών. 

Ειδικότερα, η Ειρήνη είναι 17 ετών είναι µαθήτρια της Β’ Λυκείου και προετοιµάζεται µέσω 

ιδιαίτερων µαθηµάτων για την επόµενη χρονιά να δώσει πανελλήνιες. Ο Στάθης είναι και 

αυτός 17 ετών και πηγαίνει Β’ Λυκείου και προετοιµάζεται να δώσει και αυτός µέσω 

ιδιαίτερων µαθηµάτων να δώσει την επόµενη χρονιά πανελλήνιες. Η Στέλλα είναι 16 ετών 
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είναι µαθήτρια της Α’ Λυκείου αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόµη φροντιστήρια. Ο ∆ηµήτρης 

είναι 17 ετών είναι µαθητής της Β’ Λυκείου σε Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο. Η Γιώτα 

είναι 17 ετών   είναι µαθήτρια της Β’ Λυκείου και προετοιµάζεται και η ίδια µέσω ιδιαίτερων 

µαθηµάτων να δώσει πανελλήνιες την επόµενη χρονιά.  Η Γεωργία είναι 18 ετών είναι στην 

Γ’ Λυκείου σε Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο και όπως αναφέρει θα δώσει και η ίδια 

πανελλήνιες αυτή τη χρονιά. Η Ευγενία είναι 15 ετών είναι µαθήτρια της Γ΄ Γυµνασίου. Η 

Ανδρονίκη είναι και αυτή 15 ετών είναι µαθήτρια Γ’ Γυµνασίου. Τέλος, ο Σπύρος είναι 14 

ετών και είναι µαθητής της Β’ Γυµνασίου. Όλα τα παιδιά µεγαλώνουν σε επαρχιακές πόλεις 

και το κοινωνικό- οικονοµικό επίπεδο των γονέων τους κυµαίνεται από µεσαίο έως χαµηλό.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η πρώτη επαφή µε τους συµµετέχοντες της έρευνας πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας καθώς προέρχονταν από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπου έγινε µια 

πρώτη ενηµέρωση σχετικά µε το σκοπό της έρευνας και εκδηλώθηκε το αντίστοιχο 

ενδιαφέρον. Στη συνέχεια αφού κατοχυρώθηκε η συµµετοχή των εφήβων πραγµατοποιήθηκε 

µια συνάντηση µε τους γονείς των παιδιών καθώς ήταν ανήλικα όπου ενηµερώθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας, για τις ερωτήσεις που θα ερωτηθούν αλλά και για τα δικαιώµατα των 

παιδιών, δηλαδή την αποχώρηση τους από τη συνάντηση οποιαδήποτε στιγµή αισθανθούν 

άβολα. Επίσης, οι γονείς υπέγραψαν µια φόρµα συγκατάθεσης µε την οποία επέτρεπαν στα 

παιδιά τους να µου παραχωρήσουν τις συνεντεύξεις. 
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Οι πέντε από τους εννέα έφηβους δέχθηκαν να δώσουν τη συνέντευξη στο δικό τους 

περιβάλλον, δηλαδή στο σπίτι τους, οι τρεις σε κάποιο σπίτι κοινού γνωστού και ο ένας 

δέχθηκε να µου παραχωρήσει τη συνέντευξη στο δικό µου το σπίτι. 

Πριν ξεκινήσει η µαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων οι έφηβοι ενηµερώθηκαν ξανά για το 

σκοπό της έρευνας, για το δικαίωµα τους να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγµή το 

επιθυµήσουν και ρωτήθηκαν για τυχόν απορίες που ίσως είχαν. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι 

συνεντεύξεις και οι ερωτήσεις που το περιεχόµενο τους αναφερόταν στην αρχή σε γενικές 

ερωτήσεις και στη συνέχεια εµβαθύνοντας σε πιο συγκεκριµένα πράγµατα. 

Οι συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνήθηκαν λέξη προς λέξη και υποβλήθηκαν αναλύσεις από 

την ερευνήτρια και την επόπτρια της. Σύµφωνα µε τους Braun& Clarke (2006) η θεµατική 

ανάλυση είναι µια µέθοδος η οποία βασίζεται στην αποκωδικοποίηση, στην ανάλυση και 

στην εξαγωγή θεµατικών ενοτήτων τις οποίες περιγράφει και ερµηνεύει διάφορες πτυχές των 

θεµάτων. Στην  ανάλυση ακολουθήσαµε τα εξής βήµατα: 

Όλες οι συνεντεύξεις των εφήβων βρίσκονται στο παράρτηµα 2. 

• Ηχογράφηση των δεδοµένων και εξοικείωση µαζί τους κρατώντας σηµειώσεις  

• Ύστερα, από  την ανάλυση της κάθε συνέντευξης και συζήτηση της ερευνήτριας και 

της επόπτριας της καταλήξαµε σε συγκεκριµένους άξονες. 

• Ανάλυση των βασικών αξόνων και αναζήτηση θεµατικών ενοτήτων 

• Αναθεώρηση των θεµατικών ενοτήτων καθώς κάποιες θεµατικές ενότητες ίσως 

χρειαστεί να χωριστούν σε κάποιες επιµέρους ή να συγχωνευτούν µε κάποιες άλλες 

διότι δεν θα υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να υποστηριχθούν. 
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• Καθορισµός και κατονοµασία των θεµατικών ενοτήτων : σε αυτό το στάδιο 

αρχίζουµε και αναλύουµε τις θεµατικές ενότητες προσπαθώντας να δώσουµε 

ερµηνείες στα δεδοµένα. 

• Τέλος, η καταγραφή της ‘ιστορίας’ που προέκυψε από τις θεµατικές αναλύσεις από 

την ερευνήτρια, ενοτήτων να έχει µια συνοχή και λογική αλληλουχία ώστε να 

γίνονται κατανοητά αυτά που διαβάζει ο αναγνώστης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τις αναλύσεις των συνεντεύξεων των εφήβων οι θεµατικές ενότητες που προέκυψαν 

είναι τέσσερις: Όνειρα και φόβοι για το µέλλον, Σηµαντικοί άλλοι και διαµόρφωση στόχων, 

Προσωπικοί στόχοι, Αξίες και µέλλον. 

Ας αρχίσουµε από την πρώτη θεµατική ενότητα Όνειρα και φόβοι για το µέλλον. 

Αυτή την ενότητα µπορούµε να την χωρίσουµε σε 3 υποκατηγορίες : Το άµεσο µέλλον  (το 

οποίο ορίζεται από 1- 3 χρόνια από τη στιγµή που διεξάγεται η έρευνα ), το έµµεσο µέλλον ( 

το οποίο ορίζεται σε διάστηµα 10 χρόνων )  και τους φόβους που αντιµετωπίζουν οι έφηβοι. 

Στην πρώτη υποκατηγορία παρατηρείται ότι οι έφηβοι ορίζουν το µέλλον τους µε την 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση και κατ’ επέκταση την οικονοµική τους ανεξαρτησία. 

Στην συνέχεια, παρατηρείται η επιθυµία να αποφοιτήσουν από το σχολείο και να πετύχουν 

την εισαγωγή τους σε κάποια σχολή στο πανεπιστήµιο. Ακόµη, εκφράζουν την επιθυµία τους 

να διατηρήσουν επαφές µε φίλους αλλά και η επιθυµία για έξοδο από την οικονοµική κρίση.  

Στην δεύτερη υποκατηγορία η οποία αναφέρεται στο έµµεσο µέλλον αυτό που παρατηρείται 

είναι η εύρεση εργασίας, η δηµιουργία οικογένειας, η επαφή µε φίλους αλλά και η έξοδος 

από την οικονοµική κρίση. 

Τέλος, όσον αφορά την τρίτη κατηγορία τους φόβους των νέων αυτό που κυριαρχεί είναι η 

οικονοµική κρίση και ως επακόλουθο της οικονοµικής κρίσης είναι η µη εύρεση εργασίας, η 

µη συνέχιση των σπουδών τους, οι ολοένα και αυξανόµενοι φόροι και τα λιγοστά χρήµατα 

που υπάρχουν. 
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Η Γιώτα λοιπόν η οποία είναι 17 χρονών γεννήθηκε και µεγαλώνει  σε µια επαρχιακή πόλη 

και προετοιµάζεται να δώσει αυτή τη χρονιά πανελλαδικές εξετάσεις. Όταν ρωτήθηκε ποιες 

είναι οι προσδοκίες της για το µέλλον αναφέρει <<Εεε.. σίγουρα κάποιος επαγγελµατικός 

στόχος εεε.. κάτι για ένα επάγγελµα που θα είναι σίγουρο για το µέλλον  εεε… και να µπορώ 

τουλάχιστον οικονοµικά να είµαι ανεξάρτητη αυτό πιο πολύ>> . Η Γεωργία  η οποία είναι 18 

χρονών και προετοιµάζεται και αυτή να δώσει πανελλήνιες αυτή τη χρονιά αλλά και ο 

∆ηµήτρης ο οποίος είναι 17 χρονών και φοιτά σε επαγγελµατικό λύκειο αναφέρουν επίσης 

<<Όταν ακούω τη λέξη µέλλον µου έρχεται στο µυαλό η οικογένεια που θα µπορούσα να κάνω, 

τα παιδιά, µια δουλειά σταθερή που θα µπορούσα να βρω εεµµ… αυτά είναι τα σηµαντικά για 

µένα βασικά.>> ,  << Εµένα εεε… τώρα έτσι όπως πάει η Ελλάδα είναι πολλά ….. τουλάχιστον 

τη δουλειά σου να έχω µια δουλειά να δουλεύω όχι να είσαι σαν αυτούς τώρα που τους 

διώχνουν από τις δουλειές τους.>>  . Επίσης, ο Σπύρος ο οποίος είναι 14 χρονών και φοιτά 

στη Β’ Γυµνασίου απαντάει <<Αυτό που µου έρχεται στο µυαλό είναι η εργασία πιο πολύ τι θα 

κάνω που θα δουλεύω αυτό πιο πολύ.>> 

Από τα παραπάνω µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η εύρεση εργασίας για τους έφηβους 

όσον αφορά το άµεσο µέλλον αλλά κυριαρχεί όπως θα δούµε και στο έµµεσο µέλλον είναι ο 

κυριότερος στόχος. Η εργασία θα πρέπει να είναι σταθερή όπως αναφέρεται και δεν έχει 

νόηµα σε ποιο τοµέα θα είναι << τουλάχιστον τη δουλειά σου να έχω µια δουλειά να 

δουλεύω>>. 

Εκτός από την εργασία και γενικότερα την επαγγελµατική αποκατάσταση, η δεύτερη πιο 

συχνή επιθυµία των εφήβων είναι η αποφοίτηση από το σχολείο και η εισαγωγή στο 

πανεπιστήµιο. Η Ευγενία η οποία είναι 15 χρονών αναφέρει << Όταν ακούω τη λέξη µέλλον  

εεε… µου έρχεται στο µυαλό εµένα εγώ δηλαδή να είµαι σε κάποια άλλη πόλη και να σπουδάζω 
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σε κάποιο άλλο νοµό δεν θέλω να είµαι στο χωριό θέλω να πάω παραπέρα .>>  . Επίσης, ο 

Στάθης ο οποίος είναι 17 ετών αλλά και η Ειρήνη η οποία είναι και αυτή 17 ετών και φοιτούν 

στη Β’ Λυκείου αναφέρουν << Εεε..ας πούµε η ζωή µου µετά από κάποια χρόνια, µετά που θα 

τελειώσω το λύκειο που θα µπω στο πανεπιστήµιο πρώτα ο θεός και γενικά µετά η ζωή µου αν 

θα φτιάξω οικογένεια και πως θα είναι… όλα αυτά..>> , << Εεε οικογένεια, σπουδές , νε 

είµαι µε τους φίλους µου και µε τους σηµαντικούς ανθρώπους που µε στηρίζουν αυτά πάνω 

κάτω >>. Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε πως οι έφηβοι χρησιµοποιούν 

τις σπουδές ως ένα µέσο να διαφύγουν από το περιορισµένο ίσως ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον αλλά και ίσως ως φυσικό επακόλουθο αφού τελειώσουν  το σχολείο. 

Έπειτα, κάποιοι δίνουν έµφαση και στη δηµιουργία οικογένειας αλλά και εκφράζουν και µια 

ανησυχία για την κοινωνική κατάσταση. Έτσι, λοιπόν έχουµε την Ανδρονίκη η οποία είναι 

15 ετών και είναι µαθήτρια της Γ’ Γυµνασίου αναφέρει << Για το τι θα γίνει µετά, όταν 

µεγαλώσω, τι θα ακολουθήσει, δηλαδή όταν λέµε σκέφτοµαι το µέλλον µου τι θα κάνω στη ζωή 

µου µετά αν θα βρω δουλειά αν θα κάνω παιδιά οικογένεια όλα αυτά.>> και τέλος έχουµε τη 

Στέλλα η οποία είναι 16 ετών και είναι µαθήτρια της Α’ Λυκείου και αναφέρει <<Αυτό που 

µου έρχεται στο µυαλό είναι αν θα έχουµε ειρήνη αν θα είµαστε αγαπηµένοι και αν θα έχουµε 

ξεπεράσει την κρίση αυτά.>>.  Από όλα τα παραπάνω µπορούµε να σχολιάσουµε πως 

γενικότερα οι έφηβοι δεν µπορούν να ονειρευτούν πολύ εύκολα οι προσδοκίες τους είναι 

συγκεκριµένες να βρουν δουλειά, να πετύχουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήµιο και 

αργότερα να κάνουν οικογένεια. Αυτό ίσως µπορεί να εξηγηθεί πρώτον από το κοινωνικό και 

οικογενειακό πλαίσιο στο οποίο µεγαλώνουν, αργότερα είναι η γενικότερη κατάσταση που 

επικρατεί  µε την οικονοµική κρίση που ταλανίζει τη χώρα το τελευταίο διάστηµα και το 

γενικότερο αρνητικό κλίµα που είναι διάχυτο σε όλους τους τοµείς πλέον αλλά και ένας 

τελευταίος παράγοντας που ίσως να µην ενισχύει τη δυνατότητα των νέων ατόµων να 
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ονειρευτούν είναι και το εκπαιδευτικό σύστηµα όπως αναφέρεται και από µελέτες 

(Psacharopoulos & Tassoulas, 2004) το οποίο κατευθύνει τα παιδιά σε συγκεκριµένα 

πράγµατα, δηλαδή να πετύχουν την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

και µάλιστα τα προετοιµάζουν από πολύ νωρίς για το συγκεκριµένο σκοπό χωρίς αυτό το 

σύστηµα να τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες που ίσως έχουν σε κάποιους 

άλλους τοµείς. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους κυριότερους λόγους για τον οποίο δίνουν 

τις παραπάνω απαντήσεις. Αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι επιβεβαιώνεται και από τη 

δεύτερη υποκατηγορία της θεµατικής µας ενότητας όπου αναφέρεται στα όνειρα των παιδιών 

στο έµµεσο, δηλαδή στο πιο µακρινό και πιο συγκεκριµένα µετά από 10 χρόνια.  

Οι νέοι ερωτήθηκαν για το πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε βάθος χρόνου 10 ετών  οι 

απαντήσεις τους έχουν ως εξής: η Στέλλα (16 ετών) µας αναφέρει <<Εντάξει να έχω κάνει 

οικογένεια να έχω φίλους να τα πηγαίνω καλά µε τους γονείς µου και να έχω µια καλή 

δουλειά.>>, Ο Στάθης (17 ετών) αναφέρει <<Θέλω να φαντάζοµαι ότι θα έχω παιδιά να έχω 

οικογένεια να έχω παντρευτεί πρώτα ο θεός να έχω κοντά τους φίλους µου όλα αυτά.>> , Η 

Ειρήνη ( 17 ετών) αναφέρει <<Ελπίζω να έχω βρει κάποιον που να µπορώ να κάνω 

οικογένεια µαζί του, να έχω τους φίλους µου δίπλα µου κα την οικογένεια µου το ίδιο.>>  , Η 

Γεωργία ( 18 ετών) αναφέρει <<Πάνω από όλα να έχω βρει δουλειά να έχω κάνει οικογένεια 

παιδιά να έχω το σπίτι µου τους φίλους µου την οικογένεια µου δίπλα µου ανθρώπους που µε 

αγαπούν να µε σέβονται να έχω µια ήρεµη ζωή γαλήνια βασικά.>>  Η Ευγενία ( 15 ετών) µας 

απαντάει <<Εµµ.. πως φαντάζοµαι τον εαυτό µου σε 10 χρόνια από τώρα εµµ… σε 10 χρόνια 

από τώρα θα είµαι 25 χρονών φαντάζοµαι να δουλεύω έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, να 

είµαι σε κάποιο άλλο νοµό ή σε κάποια άλλη πόλη. Η προτίµηση που έχω είναι στην Αθήνα αν 

όχι εκεί σίγουρα κάπου αλλού οπωσδήποτε πιο πολύ βέβαια στην Αθήνα γιατί εκεί έχω και 

συγγενείς που µπορούν να µε βοηθήσουν θα έχω κάποιο σπίτι ενώ σε κάποια άλλη πόλη δεν θα 
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έχω κάτι άλλο.>>. Η Ανδρονίκη ( 15 ετών) αναφέρει <<Σε 10 χρόνια από τώρα εεε.. θέλω να 

είµαι µια επιτυχηµένη αστυνοµικός θα έχω παντρευτεί σίγουρα για παιδιά δεν το νοµίζω εεε… 

τουλάχιστον θα θέλω να έχω µια δουλειά στα χέρια µου σίγουρα και να έχει σταµατήσει και η 

οικονοµική κρίση.>>  αλλά και ο ∆ηµήτρης ( 17 ετών ) αναφέρει <<Εεεε…. Όχι εντάξει να 

έχω την οικογένεια µου δίπλα µου να µε στηρίζει και να τη στηρίζω και εγώ.>>.  

Όσον αφορά τα όνειρα των νέων σε βάθος χρόνου δεν διαφέρουν από τα σχέδια τους στο 

άµεσο µέλλον, δηλαδή θέλουν να πραγµατοποιήσουν οικογένεια, να βρουν εργασία, να 

έχουν φίλους που να τους στηρίζουν αλλά και εκφράζουν την επιθυµία τους για έξοδο της 

χώρας από την οικονοµική κρίση εκτός βέβαια από την µόρφωση που µάλλον θεωρούν 

δεδοµένο ότι θα έχουν τελειώσει µέχρι τότε. Εκτός, βέβαια και από τους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα οι οποίοι επηρεάζουν τα όνειρα των εφήβων 

κάποιο ρόλο θα µπορούσε να διαδραµατίζει το οικογενειακό αλλά και το γενικότερο 

πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο µεγαλώνουν οι νέοι το οποίο ενθαρρύνει την δηµιουργία 

οικογένειας, τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου κοινωνικού δικτύου όπως στην προκειµένη 

περίπτωση αναφέρονται οι φίλοι  οι οποίοι θα τους στηρίζουν αλλά φυσικά και την εύρεση 

εργασίας την οποία επιτάσσει η δεδοµένη οικονοµική κατάσταση. 

Όσον αφορά την τελευταία υποενότητα της θεµατικής ενότητας αναφέρεται στα εµπόδια που 

βλέπουν οι έφηβοι στο µέλλον αλλά και µε πιο τρόπο µπορούν να τα αντιµετωπίσουν. Οι 

νέοι λοιπόν στην ερώτηση για το τι θεωρείται ως εµπόδιο για αυτούς απαντούν : Η  

Ανδρονίκη - << Το οικονοµικό νοµίζω γιατί αν δεν έχουν λεφτά οι δικοί δεν θα µπορέσω ούτε 

να σπουδάσω αργότερα αν σπουδάσω. >> , η Γιώτα - <<Ε ναι τα εµπόδια που βλέπουµε όλοι 

νοµίζω ότι δεν υπάρχει πλέον δουλειά , ότι όλα τα παιδιά έχουν ένα πτυχίο αλλά δεν έχουν 

δουλειά τελικά δεν βρίσκουν δεν έχουν µόνιµη δουλειά και νοµίζω ότι ο µόνος τρόπος είναι η 
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αισιοδοξία για το µέλλον µόνο αυτό θα έλεγα.>> , η Ειρήνη- <<Ναι βλέπω εµπόδια µε την 

οικονοµική κρίση αλλά αν προσπαθήσουµε όλοι θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την κρίση 

και να τα καταφέρουµε>>, ο Στάθης-  <<Ναι υπάρχουν εµπόδια σίγουρα και το οικονοµικό 

αλλά µε µια δουλειά µε προσπάθεια να βρεις µια καλή δουλειά εντάξει και τώρα µε την 

οικονοµική κρίση είναι δύσκολο.>>, η Ευγενία-  <<Κοίτα εµπόδια σίγουρα υπάρχουν πάνω 

από όλα και το πιο σηµαντικό νοµίζω είναι το οικονοµικό, η οικονοµική κρίση που υπάρχει 

εδώ στην Ελλάδα εεε…. ελπίζω κάποια στιγµή να λυθεί και σύντοµα>>, η Γεωργία - <<Βλέπω 

εµπόδια όπως η οικονοµική κρίση, τα λιγοστά λεφτά ας πούµε δουλειές δεν υπάρχουν για να 

βρούµε>>, ο Σπύρος-<<Ναι βλέπω εµπόδια και πιο πολύ τα οικονοµικά γιατί αν δεν δουλεύεις 

δεν µπορείς ούτε να διασκεδάσεις να βγεις µε φίλους και να περάσεις καλά>>, η  Στέλλα- << 

Βλέπω εµπόδια γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν δουλειές για τους ανθρώπους βλέπω και από 

εµάς που δεν µπορούµε να συνεχίσουµε το σχολείο και αυτά και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνω 

καλή µαθήτρια εγώ και ο καθένας για να γίνουµε αυτό που θέλουµε και να έχουµε µυαλό να 

συνεχίσουµε  και µετά να βρούµε µια καλή δουλειά για να µπορέσουµε να ζήσουµε.>>.   Σε 

αυτό το σηµείο παρατηρούµε ότι οι έφηβοι θεωρούν ως το µεγαλύτερο εµπόδιο για το 

µέλλον τους την οικονοµική κρίση που βιώνει η χώρα αυτή την περίοδο αλλά και τη 

δύσκολη οικονοµική κατάσταση που ίσως βρίσκονται οι οικογένειες τους µε αποτέλεσµα να 

µην τους δοθεί η δυνατότητα να σπουδάσουν ή να βρουν κάποια δουλειά αργότερα. Όταν 

όµως ερωτήθηκαν µε πιο τρόπο νοµίζουν ότι µπορούν να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια οι νέοι 

δίνουν διάφορες απαντήσεις όπως <<νοµίζω ότι ο µόνος τρόπος είναι η αισιοδοξία για το 

µέλλον µόνο αυτό θα έλεγα>>, << Πιο πολύ µε το διάβασµα για να βρω µια καλή δουλειά και 

να περνάω καλύτερα από τώρα>>, << αν προσπαθήσουµε όλοι θα µπορέσουµε να ξεφύγουµε 

από την κρίση και να τα καταφέρουµε.>> <<  Με προσπάθεια και µε καλή θέληση όλα γίνονται 

πιστεύω>>, <<  Κοίτα αυτό δεν λύνεται µόνο από ένα άτοµο πρέπει όλοι παρέα να κάνουµε 
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κάτι.>> , <<  Εντάξει αντιµετωπίζεται εγώ βέβαια δεν µπορώ να κάνω κάτι αλλά οι 

µεγαλύτεροι µπορούν.>>, << Το θάρρος και η εξυπνάδα>>. Σε αυτό το σηµείο παρατηρούµε 

ότι οι νέοι δεν έχουν κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο για το πώς µπορεί να αλλάξει η κατάσταση 

και να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια αλλά παραδέχονται ότι οι ίδιοι δεν µπορούν να κάνουν 

πολλά πράγµατα και ότι η κατάσταση αν αλλάξει θα πρέπει να υπάρξει συλλογική 

προσπάθεια.  

 

Η δεύτερη θεµατική µας ενότητα αναφέρεται στους Σηµαντικούς άλλους και στη 

διαµόρφωση των στόχων.  

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στο ποιους θεωρούν ως σηµαντικούς άλλους οι έφηβοι, δηλαδή 

ποια είναι τα σηµαντικά άτοµα στη ζωή τους τόσο σε αυτή την περίοδο της ζωής τους όσο 

και στο πιο µακρινό µέλλον οι οποίοι τους βοηθούν να διαµορφώσουν τους στόχους τους. 

Επίσης, θα γίνει αναφορά και στα πρότυπα τους τα οποία όµως όπως θα δούµε ταυτίζονται 

τις περισσότερες φορές µε τους σηµαντικούς άλλους. 

 Η Ειρήνη λοιπόν (17 ετών ) όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι αυτοί που τη βοηθούν να 

διαµορφώσει τους στόχους της και τα όνειρα της και µε ποιο τρόπο απάντησε << Οι γονείς 

µου που είναι δίπλα µου εεε.. µου πληρώνουν τα φροντιστήρια για να µπορώ να γράψω καλά 

στις πανελλήνιες µετά είναι οι φίλοι µου µιλάµε µαζί µου ανεβάζουν το ηθικό εντάξει είναι και 

οι δάσκαλοι στο σχολείο που και αυτοί βοηθάνε>>  . Η Ανδρονίκη ( 15 ετών) απαντάει << Ναι 

οι γονείς µου. Εεε… Μου λένε να προσέχω διάφορα πράγµατα και αργότερα όταν µεγαλώσω 

για το µέλλον δηλαδή µου λένε τι να προσέχω προκειµένου να αποφεύγω τους κινδύνους. Μου 

λένε να σπουδάσω αν το θέλω βέβαια, να κάνω οικογένεια για να συνεχίσουν µετά τα παιδιά 

µου εεε.. αυτά πιο πολύ>>. Η Γεωργία (18 ετών) αναφέρει και αυτή µε τη σειρά της << Ναι 
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µε βοηθάνε η οικογένεια µου, οι φίλοι µου. Μου λένε για παράδειγµα τι να καλυτερέψω στο 

χαρακτήρα µου για να πετύχω συγκεκριµένα πράγµατα όπως για παράδειγµα κάνω κάτι κακό 

το οτιδήποτε και το καταλαβαίνουν και µου το λένε ότι αυτό είναι λάθος και δεν θα σε 

βοηθήσει σε κάποια πράγµατα  στη ζωή σου και την επόµενη φορά δεν κάνω το ίδιο λάθος 

σκέφτοµαι περισσότερο.>>. Η Στέλλα ( 16 ετών) αναφέρει << Οι γονείς µου βασικά που µου 

λένε να διαβάζω για να γίνω αυτό που θέλω πιο πολύ αυτοί.>>. Η Ευγενία ( 15 ετών) 

αναφέρει << Ναι µε βοηθούν οι γονείς µου και οι συγγενείς µου. Μου λένε να διαβάζω για να 

προχωρήσω στη ζωή µου όλα αυτά και γενικά τι να προσέχω  και τι όχι.>> . Η Γιώτα ( 17 

ετών) απαντάει << Ναι βέβαια οι γονείς µου πρώτα από όλα εεε… και µετά οι καθηγητές µου 

που µε εµψυχώνουν όσο µπορούν και ύστερα οι κοντινοί µου οι φίλοι µου. Εεεε µε το να µε 

εµψυχώνουν και να µου λένε ότι δεν χρειάζεται στις αποτυχίες να το βάζω κάτω και να τα 

παρατάω αλλά να συνεχίζω µε περισσότερο θάρρος και δίνοντας µου µια εικόνα για τον εαυτό 

µου γενικά λέγοντας µου τι κάνω σωστό και τι λάθος και να το διορθώνω.>>. Ο Στάθης ( 17 

ετών ) απαντάει και αυτός << Εεε όχι ιδιαίτερα εντάξει µε συµβουλεύουν οι γονείς µου να 

διαβάζω και όλα αυτά  αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θέλω δεν µε επηρεάζουν και τόσο 

πολύ.>>. Ο ∆ηµήτρης ( 17 ετών ) αναφέρει << Όχι εντάξει αυτά τα διαµορφώνω και µόνος 

µου δεν θέλω βοήθεια από κανέναν τα κανονίζω όλα µόνος µου>>. Τέλος, ο Σπύρος ( 14 

ετών) απαντάει και αυτός << Πιο πολύ οι γονείς µε βοηθάνε και οι φίλοι µου. Πιο πολύ µε 

συµβουλεύουν να διαβάζω για να µπορέσω µετά να σπουδάσω εντάξει και ο πατέρας µου µου 

λέει να σπουδάσω  για να µην είµαι στα χωράφια εντάξει και παίρνω και ιδέες από τους φίλους 

γιατί κάνω και µε µεγαλύτερα παιδιά παρέα που πάνε ΟΑΕ∆ και εντάξει παίρνω ιδέες από 

αυτούς που κάνουν διάφορες ειδικότητες.>>.  

Από τις παραπάνω απαντήσεις των παιδιών µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η οικογένεια 

κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην διαµόρφωση των στόχων των παιδιών, ύστερα ακολουθούν οι 
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συγγενείς και οι φίλοι. ∆υο από τα παιδιά ανέφεραν πως δεν χρειάζονται βοήθεια 

προκειµένου να διαµορφώσουν τους στόχους τους και επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός 

ότι µόνο ένας νέος ανέφερε το ρόλο των καθηγητών του σχολείου στη διαµόρφωση των 

σχεδίων του για το µέλλον. Οι απαντήσεις των παιδιών µπορούν να ερµηνευθούν εν µέρει 

από το γεγονός ότι όλα τα παιδιά διαµένουν σε επαρχιακές πόλεις και στο συγκεκριµένο 

πλαίσιο στο οποίο µεγαλώνουν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην οικογένεια και στενό 

συγγενικό περιβάλλον και στους δεσµούς που αναπτύσσονται µεταξύ τους. Οπότε κάτω από 

αυτές τις συνθήκες είναι θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι αναµενόµενο τα παιδιά να 

επηρεάζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τους γονείς τους. Όσον αφορά το ρόλο των 

καθηγητών οι νέοι δεν δείχνουν να επηρεάζονται και τόσο από τους καθηγητές τους. Σε αυτό 

το σηµείο θα ήταν καλό να πραγµατοποιήσουµε και µια αναφορά για το εκπαιδευτικό 

σύστηµα αν και θα γίνει λόγος και παρακάτω και για την ανεπάρκεια του να πληροφορήσει 

και να αναδείξει σωστά µέσα από κατάλληλες υπηρεσίες και προσωπικό τις δυνατότητες των 

µαθητών του προκειµένου να είναι σε θέση να διαµορφώσει µε µεγαλύτερη ευκολία και 

πάνω από όλα ασφάλεια τους στόχους τους για το µέλλον. 

Εκτός από τα άτοµα που βοηθούν τα παιδιά να διαµορφώσουν τους στόχους τους αξίζει να 

σχολιάσουµε και µε ποιους τρόπους τους βοηθούν να τους διαµορφώσουν. Ο τρόπος που 

τους βοηθούν είναι κυρίως µε συµβουλές, δηλαδή τους συµβουλεύουν να διαβάσουν για να 

µπορέσουν να σπουδάσουν ώστε να µπορέσουν αργότερα να συνεχίσουν στη ζωή τους και 

να µην είναι ‘ στα χωράφια’ όπως λένε χαρακτηριστικά γι αυτό το λόγο όπως αναφέρουν 

τους ‘πληρώνουν και τα φροντιστήρια’. Εδώ αξίζει να σχολιάσουµε την γενικότερη αντίληψη 

που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία η οποία µάλιστα ενισχύεται και από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα πως όλα τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν, δηλαδή να εισαχθούν στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και στη συνέχεια να συνεχίσουν σε κάποιο µεταπτυχιακό πρόγραµµα ή σε 
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κάποια άλλη σχολή της τριτοβάθµιας όπου το η κατάρτιση την οποία θα λάβουν θα είναι 

προσανατολισµένη σε θέσεις του ελληνικού δηµοσίου και όχι στις πραγµατικές απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας (Psacharopoulos & Tassoulas,2004. Livanos,2010. Livanos & 

Palioukas, 2012). Όπως παρατηρείται όλοι οι γονείς προωθούν τα παιδιά τους προς αυτή την 

κατεύθυνση. Έπειτα, ένας άλλος τρόπος βοήθειας διαµόρφωσης των στόχων των παιδιών 

είναι η συναισθηµατική και ηθική καθοδήγηση. Οι γονείς και το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον 

δίνουν θα λέγαµε ιδιαίτερη έµφαση στη διαµόρφωση ενός καλού χαρακτήρα µε 

συγκεκριµένες αρετές.  

Όσον αφορά τώρα τους σηµαντικούς ανθρώπους τους οποίους θα ήθελαν οι έφηβοι να έχουν 

και στο πιο µακρινό µέλλον οι απαντήσεις δεν διαφέρουν και πολύ από τις προηγούµενες. 

Συγκεκριµένα, η Ανδρονίκη αναφέρει <<  Εντάξει πιο πολύ θα ήθελα να έχω κοντά µου την 

οικογένεια µου και περισσότερο απ’ όλους τη µαµά µου και τις φίλες µου γιατί εντάξει τις 

αγαπάω και µε συµβουλεύουν να κάνω πράγµατα αλλά µε τον καλό τρόπο και όχι µε τον κακό 

για να µην πληγώνω ή να κάνω κακό σε άλλους ανθρώπους>>, η Γεωργία << Την οικογένεια 

µου πάνω από όλα θέλω να µε στηρίζουνε να µε αγαπούνε να µου λένε τι να κάνω όχι µε αυτή 

την έννοια να µου λένε π.χ. καλά πράγµατα ακόµη και λάθη να κάνω να µην µου λένε µπράβο 

αλλά να µε στηρίζουν πάνω από όλα. Τους φίλους µου γιατί βρίσκοµαι σε καθηµερινή βάση 

µαζί τους και πιο πολύ αυτοί µου διαµορφώνουν το χαρακτήρα.>>  η Ευγενία << Θα ήθελα να 

έχω την οικογένεια µου πάνω απ’ όλα και τους φίλους µου. Εµ… για το λόγο του ότι µε 

στηρίζουν και θα µε στηρίξουν συναισθηµατικά κυρίως και γενικά όποτε τους χρειαστώ είναι 

δίπλα µου.>> ο ∆ηµήτρης << Στο µέλλον…. Καταρχάς θα ήθελα να είχα την οικογένεια µου 

γιατί είναι αυτή που µου στάθηκε τόσα χρόνια και θέλω να τους σταθώ και εγώ όταν θα 

φτάσουν σε µια ηλικία που δεν θα µπορούν.>>, Ο Στάθης << Ε κυρίως τους φίλους µου γιατί 

µπορείς να µοιραστείς πολλά πράγµατα, τους γονείς µου φυσικά εντάξει γιατί είναι και το 
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χρηµατικό θέµα εντάξει άλλο είναι να έχεις τους γονείς σου και άλλο τους φίλους σου δεν είναι 

το ίδιο.>>, η Ειρήνη << Θέλω να έχω τους γονείς µου γιατί αυτοί µε µεγάλωσαν τους φίλους 

µου να κάνουµε παρέα να έχω κάποιον να µε στηρίζει  κα αργότερα τη δική µου οικογένεια 

αυτά.>> , η Γιώτα << Εεεε τους φίλους µου , τις φίλες µου δηλαδή και την οικογένεια µου. 

Γιατί µε στηρίζουν όσο κανείς άλλος>> ο Σπύρος << Τους γονείς µου, τα αδέρφια µου και 

τους φίλους µου. Γιατί µε στηρίζουν είναι δίπλα µου όταν τους χρειαστώ  και ότι θέλω να κάνω 

είναι δίπλα µου εντάξει µου δίνουν και λεφτά και ξέρουν και περισσότερα και από µένα  και µε 

συµβουλεύουν.>> και η Στέλλα << Πιο πολύ τους φίλους µου και την οικογένεια µου για να µε 

βοηθάνε όταν κάτι δεν πάει καλά και να µε στηρίζουν.>> . 

Όπως και στην προηγούµενη έτσι και σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις περιστρέφονται 

γύρω από τον ίδιο άξονα, δηλαδή η οικογένεια κατέχει τον κεντρικό ρόλο στις απαντήσεις 

των παιδιών καθώς τους παρέχει συναισθηµατική στήριξη αλλά και κάποια οικονοµική 

βοήθεια. Έπειτα, ακολουθούν οι φίλοι όπου και αυτοί θα παρέχουν στους νέους µια µορφή 

συναισθηµατικής στήριξης. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός , αν και το δείγµα µας δεν είναι 

και τόσο αντιπροσωπευτικό όσον αφορά το φύλο, ότι εκτός από τα κορίτσια που σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση στη στήριξη της οικογένειας και τα αγόρια µε 

τη σειρά τους προτιµούν τη στήριξη της οικογένειας τους και ύστερα ακολουθούν οι φίλοι. 

Ας συνεχίσουµε τώρα στο δεύτερο µέρος της θεµατικής µας ενότητας όπου αναφέρεται στα 

πρότυπα τα οποία έχουν οι έφηβοι αυτή την περίοδο της ζωής τους και τη σηµασία για 

αυτούς. Σε αυτή λοιπόν την ερώτηση οι νέοι απαντούν η Στέλλα <<  ∆εν έχω πρότυπα 

προσπαθώ µόνη µου να τα καταφέρω δεν νοµίζω ότι είναι  σηµαντικά για να µπορέσω να κάνω 

αυτό που θέλω.>>, ο Σπύρος << Εντάξει πρότυπα δεν έχω πολλά όχι τόσα……. ∆εν έχω 

τραγουδιστές ή διάσηµους πιο πολύ από ανθρώπους γνωστούς µου που έχουν καλές θέσεις σε 
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δουλειές ή να έχουν δικές τους επιχειρήσεις όπως µαγαζιά.>>, η Γιώτα << Αα ναι βασικά έχω 

το αδερφό µου και θα ήθελα να του µοιάσω θα έλεγα ότι τον έχω σαν πρότυπο. Βασικά τον 

θαυµάζω και είναι και µεγαλύτερος µου  έτσι και αλλιώς και είναι και ανεξάρτητος όχι µόνο 

οικονοµικά αλλά και γενικά σε όλα και άρχισε να δουλεύει από µικρή ηλικία και τα 

κατάφερε.>>, η Ειρήνη << Κοίτα πρότυπα δεν έχω αλλά βασικά το ιδανικό πρότυπο για µένα 

είναι να έχει κάποιος µια δουλειά που να του εξασφαλίζει χρήµατα και να έχει µια 

οικογένεια>>, ο Στάθης << Ναι έχω τον πατέρα µου τον θαυµάζω γιατί αυτός από µικρός η 

οικογένεια του είχανε οικονοµικά προβλήµατα αυτός δούλευε και συντηρούσε την οικογένεια 

από αυτόν περνούσαν όλα και έτσι και ας πούµε θέλω λέω ας πούµε από µέσα µου θέλω να 

βρω κάποια δουλειά να δουλεύω να συντηρώ την οικογένεια µου να µην τους λείψει τίποτα εε 

αυτά. Παίρνω δύναµη από αυτόν και από αυτά που έχει καταφέρει και λέω θα τα καταφέρω και 

εγώ και θέλω να του µοιάσω.>>, ο ∆ηµήτρης << Τα πρότυπα εεε. εντάξει τώρα στην ηλικία 

µας βλέπουµε ένα µεγαλύτερο και παίρνουµε έµπνευση για να κάνουµε και εµείς κάτι να 

προχωρήσουµε στη ζωή µας. Εεε… είναι ο ξάδερφος µου τώρα που είναι ηλεκτρολόγος και 

πήρα την ιδέα να το δοκιµάσω γιατί εντάξει βλέπω ότι τα πάει καλά.>>, η Ευγενία << Έχω 

κάποια πρότυπα δηλαδή κάποια παραδείγµατα που να λέω θέλω να γίνω  σαν και αυτόν εεε… 

παίρνω παραδείγµατα από φίλους που είναι µεγαλύτεροι από εµένα και σπουδάζουν  εµ… και 

θα ήθελα να γίνω να πω δηλαδή ότι θέλω να γίνω σαν και αυτόν.>>, η Γεωργία << Εεε.. Τα 

πρότυπα δεν έχουν καµία σηµασία για µένα γιατί …… ναι µεν θαυµάζω κάποιον ή κάποιους 

που µπορεί να κάνουν κάτι µε κάποιους τρόπους η διαδικασία δηλαδή µε εντυπωσιάζει αλλά 

δεν µε ενδιαφέρει το αποτέλεσµα ας πούµε δεν κρέµοµαι από τα πρότυπα δεν δίνω βάση απλά 

βλέπω και θαυµάζω από µακριά.>> και τέλος η Ανδρονίκη << Αααα όχι δεν έχω πρότυπα 

θέλω να έχω τη δική µου ζωή και τα δικά µου θέλω δεν έχω κανένα πρότυπο ότι κάνω το κάνω 

µόνη µου θέλω να είµαι αυτόνοµη και ανεξάρτητη.>>.  
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Από ότι µπορούµε να παρατηρήσουµε οι περισσότεροι έφηβοι δεν έχουν πρότυπα. 

Υποστηρίζουν ότι µπορούν να τα καταφέρουν µόνοι τους, ότι είναι αυτόνοµοι και 

ανεξάρτητοι και προσπαθούν να καθορίσουν µόνοι τους τη ζωή τους. Κάποιοι υποστηρίζουν 

ότι τα πρότυπα τους είναι µέλη της οικογένειας τους όπως πατέρας και αδερφός ή κάποιος 

συγγενής όπως ξαδέρφια. Τέλος, ακολουθούν φίλοι και γνωστοί. Όπως µπορούµε να 

παρατηρήσουµε όλα αυτά τα πρότυπα έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Εκτός από το ότι είναι 

µέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος είναι άτοµα τα οποία εργάζονται από µικρή 

ηλικία, έχουν δηµιουργήσει µικρές επιχειρήσεις και στήριζαν από µικρή ηλικία την 

οικογένεια τους. Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι ίσως τα πρότυπα 

ταυτίζονται µε τους σηµαντικούς άλλους καθώς αυτά τα οποία τους προσφέρουν όπως 

δύναµη για να συνεχίσουν και θάρρος τα προσφέρουν και οι σηµαντικοί άλλοι. Εντύπωση 

προκαλεί πάντως το γεγονός ότι τα παιδιά δεν αναφέρουν κάποιο πρότυπο από το χώρο του 

θεάµατος ή της πολιτικής όπως τραγουδιστές, ηθοποιούς ή ακόµη και ποδοσφαιριστές. Αυτό 

ίσως να εξηγείτε από την κρίση αξιών ή την ανθρωπιστική κρίση (Tsarouhas, 2012) στην 

οποία θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά σε επόµενη θεµατική ενότητα. 

 

Ας προχωρήσουµε τώρα στην ανάλυση της τρίτης θεµατικής ενότητας µας τους 

Προσωπικούς Στόχους. 

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στη δηµιουργία οικογένειας και την επιλογή επαγγέλµατος από 

τη µεριά των εφήβων. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν και να εξετάσουµε το τι µας λένε οι έφηβοι για 

τη δηµιουργία οικογένειας. Η Ειρήνη λοιπόν 17 ( ετών ) µας αναφέρει : << Θα ήθελα µια 

οικογένεια να βρω πρώτα από όλα έναν άνθρωπο και να κάνω τη δική µου οικογένεια γιατί 

εντάξει αυτό πιστεύω είναι το σηµαντικότερο στη ζωή του ανθρώπου και γενικά µου αρέσει η 
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ιδέα της οικογένειας.>>. Ο Στάθης 17 ( ετών ) απαντάει << Ναι θα ήθελα να κάνω 

οικογένεια κοίτα εγώ αγαπάω πολύ τα παιδιά και βέβαια θέλω να γίνω και εγώ πατέρας και 

ναι θέλω να φτιάξω και εγώ τη δική µου οικογένεια εντάξει για να συνεχιστεί και το 

όνοµα.>>. Η Ανδρονίκη ( 15 ετών ) αναφέρει: << Ααα… Κοίταξε να δεις τώρα δεν το 

σκέφτοµαι τόσο στα 18 µου θα αρχίσω να το σκέφτοµαι πολύ πιο σοβαρά αλλά σίγουρα θα 

ήθελα να κάνω κάποια στιγµή και να κάνω και πολλά παιδιά γιατί µου αρέσουν πάρα πολύ τα 

παιδιά εεεε… αυτά εντάξει.>>. Η Γεωργία ( 18 ετών ) αναφέρει: << Θα ήθελα να κάνω 

οικογένεια στο µέλλον και παιδιά και να βρω µια δουλειά για να µπορέσω να τα 

συντηρήσω.>>. Η Στέλλα ( 16 ετών ) απαντάει: << Κάποια στιγµή θα ήθελα να κάνω 

οικογένεια γιατί είναι ωραίο να έχεις οικογένεια να µην είσαι µόνο σου αλλά αν δεν έχεις µια 

σταθερή δουλειά να τη φροντίζεις είναι λίγο δύσκολο.>>. Η Ευγενία ( 15 ετών) απαντάει µε 

τη σειρά της: << Ναι εννοείται πως θα ήθελα αλλά µετά τα 28  ή ενδιάµεσα 28-30 πιο νωρίς 

δεν το βλέπω. Να έχουν µπει δηλαδή κάποια πράγµατα σε τάξη να έχω τη δουλειά µου.>>. Η 

Γιώτα ( 17 ετών) µας αναφέρει: << Ναι θα ήθελα να κάνω οικογένεια αλλά µε τα δεδοµένα 

αυτά είναι δύσκολο ένα παιδί ή µάλλον ένας νέος να σκεφτεί να κάνει οικογένεια.>>. Ο 

∆ηµήτρης ( 17 ετών ) απαντάει και αυτός µε τη σειρά του : << Όλοι θέλουν να κάνουν 

οικογένεια αλλά έτσι όπως είναι τα πράγµατα είναι λίγο δύσκολο. Ναι θα ήθελα και τώρα θέλω 

να κάνω αλλά εντάξει.>>. Τέλος, ο Σπύρος ( 14 ετών ) µας αναφέρει και αυτός: << Είναι 

πολύ νωρίς ακόµη δεν έχω σκεφτεί µπορεί να κάνω οικογένεια µπορεί και να µην κάνω.>>.  

Από τις απαντήσεις των εφήβων για το θέµα της οικογένειας παρατηρούµε κάποια πράγµατα. 

Οι περισσότεροι νέοι έχουν µια θετική στάση απέναντι στη δηµιουργία οικογένειας, δηλαδή 

σε βάθος χρόνου θα ήθελαν να δηµιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Κάποιοι από αυτούς 

υποστηρίζουν πως η οικογένεια είναι το σηµαντικότερο πράγµα στη ζωή ενός ανθρώπου. 

Επίσης, η οικογένεια είναι άµεση συνάρτηση µε την γέννηση των παιδιών. Επίσης, κάποιοι 
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νέοι υποστηρίζουν πως θα ήθελαν να δηµιουργήσουν οικογένεια ‘ για να συνεχιστεί το 

όνοµα’.  Ακόµη, παρατηρείται ότι ενώ όλοι θα ήθελαν να δηµιουργήσουν οικογένεια 

αναφέρουν ως κυριότερο εµπόδιο τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες καθώς επιβάλλεται να 

έχουν ένα σταθερό εισόδηµα προκειµένου να την συντηρούν. 

Ας συνεχίσουµε εξετάζοντας την επιλογή επαγγέλµατος από τη µεριά των εφήβων. Στην 

ερώτηση πως βλέπουν τον εαυτό τους επαγγελµατικά οι νέοι απαντούν: Η Ανδρονίκη <<  

Εεεε.. Βασικά θα ήθελα να γίνω ένας καλός αστυνοµικός δεν θα ήθελα να γίνω κάτι άλλο γιατί 

όπως είπαµε και πριν είναι το οικονοµικό θέµα γιατί όταν είµαι µέσα στη σχολή θα 

πληρώνοµαι. Και θα ήθελα να την προστατεύω την πόλη µου δεν θα ήθελα να έχει κακούς και 

όλα αυτά εεεε εντάξει αυτό πιο πολύ και γενικά θα ήθελα να είµαι µια επιτυχηµένη αστυνοµικός 

στο µέλλον θα έχω και τα παιδιά µου και µετά αυτά θα συνεχίσουν το δρόµο τους.>>, η 

Γεωργία << Εεε… ∆εν µε ενδιαφέρει κάποια συγκεκριµένη θέση απλά θα ήθελα να βρω µια 

δουλειά σε µαγαζί πωλήτρια ή σερβιτόρα σε οτιδήποτε  δεν έχω κάτι συγκεκριµένο ότι να ναι το 

µεροκάµατο να βγαίνει.>>, η Ευγενία << Θα ήθελα να ασχοληθώ µε τους υπολογιστές δηλαδή 

προγραµµατίστρια και να βρω κάτι πάνω σε αυτό.>>, ο ∆ηµήτρης << Εντάξει το είπα και πριν 

αυτό µε το ηλεκτρολόγος εντάξει δεν θέλω να έχω πολλά πράγµατα στη ζωή µου θέλω να ξέρω 

κάτι και να το κάνω καλά όχι να κάνω πολλά πράγµατα και µετά να µπερδεύοµαι.>>, ο Στάθης 

<< Κοίτα εγώ σκέφτοµαι στο πανεπιστήµιο να δώσω στις οικονοµικές σχολές κυρίως κάτι 

στατιστικά οικονοµολόγος κάτι τέτοιο θέλω να γίνω εντάξει βέβαια αυτή η σχολή δεν έχω 

ψάξει να δω αν έχει ζήτηση αλλά θα δούµε.>> , η Ειρήνη << Εγώ σκεφτόµουν για αστυνοµικός 

αλλά έχει γίνει ένα µπέρδεµα επειδή δεν παίρνουν άτοµα και είναι και υψηλές οι βάσεις οπότε 

σκεφτόµουν για νηπιαγωγός γιατί εντάξει µου αρέσουν και τα παιδιά και είναι µια εύκολη 

δουλειά πιστεύω.>>, η Γιώτα << Εεε θα ήθελα βασικά να έχω ένα γραφείο και µια πελατεία 

µόνιµη πελατεία αν και αυτό θα είναι λίγο δύσκολο γιατί για να ανοίξεις ένα γραφείο θα πρέπει 
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να υπάρχει σίγουρα από πίσω κάποιος από την οικογένεια σου που θα σε σπρώξει και θα σε 

βοηθήσει.>>, ο Σπύρος << Σκέπτοµαι γεωπόνος ή κάτι µε τα αγροτικά αν δεν τα καταφέρω 

γιατί εντάξει πάω στα χωράφια βοηθάω τον πατέρα µου έχω µια ιδέα.>> και τέλος η Στέλλα 

<< Όπως είπα και πριν θέλω να γίνω βρεφονηπιοκόµος να φροντίζω µωρά να ασχολούµαι 

συνέχεια µε αυτά γιατί έχω και εµπειρία από συγγενείς και να βγάζω κάποια χρήµατα για να 

κάνω πράγµατα που µου αρέσουν.>>.  

Σε αυτό το σηµείο παρατηρούµε ότι οι περισσότεροι νέοι προτιµούν επαγγέλµατα µε εύκολη 

επαγγελµατική αποκατάσταση όπως αστυνοµικοί ή επαγγέλµατα τα οποία παρουσιάζουν 

ζήτηση στην αγορά εργασίας όπως οικονοµικές σχολές, προγραµµατιστές υπολογιστών. 

Όλες αυτές οι επιλογές είναι απόρροια της παρούσας οικονοµικής κατάστασης καθώς οι 

θέσεις εργασίας είναι περιορισµένες σε επαγγέλµατα ακαδηµαϊκά όπως γιατροί, δικηγόροι 

και γι αυτό το λόγο αναζητούν τα λεγόµενα ‘επαγγέλµατα του µέλλοντος’. Αυτές οι επιλογές 

ίσως να µην αντανακλούν τα πραγµατικά θέλω των νέων αλλά ούτε και τις δυνατότητες τους 

που ίσως να περιορίζονται σε συγκεκριµένους τοµείς και να µην τους δίνεται η δυνατότητα 

να τις αναπτύξουν κατάλληλα. Επίσης, για ακόµη µια φορά παρατηρούµε και την επίδραση 

της οικογένειας στην επιλογή επαγγέλµατος όπως αναφέρονται µε τα επαγγέλµατα του 

ηλεκτρολόγου και του γεωπόνου. Τέλος, παρατηρείται ότι κάποιοι νέοι δεν έχουν ιδιαίτερα 

υψηλούς στόχους όσον αφορά την επαγγελµατική αποκατάσταση καθώς αναφέρονται 

επαγγέλµατα όπως σερβιτόρα, πωλήτρια, βρεφονηπιοκόµος που απλά όπως αναφέρουν οι 

έφηβοι θα ‘βγαίνει το µεροκάµατο’.  

 

Ας συνεχίσουµε στην ανάλυση της τελευταίας µας θεµατικής ενότητας η οποία είναι Αξίες 

και µέλλον.  
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Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται και αναλύονται οι σηµαντικές αξίες των παιδιών αλλά και 

τα χαρακτηριστικά που θα ήθελαν να έχει ο δικός τους µελλοντικός κόσµος. 

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν µε τις απαντήσεις των παιδιών όταν ερωτήθηκαν ποιες είναι οι 

σηµαντικές αξίες γι αυτούς. Ο ∆ηµήτρης ( 17 ετών ) << Αξίες… Να έχεις δίπλα σου την 

οικογένεια σου που σε στηρίζει και φίλους που να σου στέκονται και να περνάς καλά µαζί τους. 

Όλα τα άλλα είναι περιττά.>>, η Γιώτα ( 17 ετών ) αναφέρει << Οι σηµαντικότερες αξίες για 

µένα είναι η ζεστασιά της οικογένειας µου πάνω από όλα αυτό βασικά νοµίζω είναι το 

σηµαντικότερο.>>, η Ευγενία ( 15 ετών ) απαντάει << Σηµαντικές αξίες χµµ…. Κοίταξε να 

έχεις τη στήριξη της οικογένειας σου δηλαδή ανθρώπους που σε αγαπάνε, τους φίλους σου και 

να σπουδάσεις κάτι ώστε να µπορείς να µπορείς να ασχοληθείς µε κάτι στο µέλλον.>>, η 

Στέλλα ( 16 ετών ) αναφέρει << Να έχω δίπλα µου τους φίλους µου και την οικογένεια µου για 

να µπορώ να συνεχίσω.>> , η Γεωργία ( 18 ετών ) απαντάει << Σηµαντικές αξίες για µένα 

είναι ο σεβασµός µου αρέσει να σέβοµαι τον άλλον αρκεί βέβαια να µε σέβεται και αυτός το 

τονίζω αυτό οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός εεε.. η καλή ψυχολογία που θα έχω κάθε µέρα 

µετά είναι το θάρρος πάνω από όλα γιατί αν δεν έχουµε θάρρος δεν µπορούµε να κάνουµε 

πολλά πράγµατα αυτά νοµίζω.>>, η Ανδρονίκη ( 15 ετών ) απαντάει << Κοίτα όλα σηµαντικά 

είναι αλλά πιο πολύ να αγαπάς τους δικούς σου ανθρώπους και να τους έχεις δίπλα σου τίποτε 

άλλο δεν είναι τόσο σηµαντικό όσο είναι αυτό.>>, ο Στάθης ( 17 ετών ) αναφέρει << Πρώτα 

από όλα να κάνεις οικογένεια για να συνεχιστεί και το όνοµα που λέµε να κάνεις παιδιά να 

έχεις µια δουλειά αυτά.>>,  η Ειρήνη ( 17 ετών ) << Να µπορείς να έχεις εµπιστοσύνη στους 

ανθρώπους, να µην υπάρχει αχαριστία στους ανθρώπους να υπάρχει αγάπη και γενικά να µην 

υπάρχει µίσος στους ανθρώπους >>  και τέλος ο Σπύρος ( 14 ετών ) απαντάει << Πιο πολύ το 

να προσπαθείς και να διαβάζεις για να πετύχεις κάτι καλό µετά>> 
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Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στις απαντήσεις των νέων η σηµαντικότερη αξία που 

κυριαρχεί είναι η οικογένεια και η ζεστασιά, η αγάπη και η ασφάλεια που προσφέρει. 

Ύστερα, είναι οι φίλοι, η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός, το θάρρος και η καλή ψυχολογία. 

Ακόµη, και σε αυτό το σηµείο µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι αξίες των εφήβων 

ταυτίζονται µε τους σηµαντικούς άλλους ( βλ. 2η θεµατική ενότητα), δηλαδή την οικογένεια 

τους και τους φίλους τους. Όλα λοιπόν για ακόµη µια φορά περιστρέφονται γύρω από τον 

ίδιο άξονα την οικογένεια. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του µελλοντικού κόσµου στον οποίο οι νέοι θα ήθελαν να 

ζήσουν οι ίδιοι απαντούν: ο Στάθης ( 17 ετών) απαντά << Όχι δεν µου αρέσει δεν θα ήθελα να 

υπάρχουν τόσοι πολλοί φόροι να µην υπήρχαν τόσο οικονοµικά προβλήµατα να µην είναι τόσοι 

άστεγοι και φτωχοί και γενικά να υπήρχαν καλύτερες συνθήκες ζωής.>>, η Ειρήνη ( 17 ετών 

αναφέρει << Όχι δεν µου αρέσει γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στο δρόµο δεν 

έχουν να φάνε και γενικότερα θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη αγάπη στους ανθρώπους να 

είναι πιο µονιασµένοι ο ένας µε τον άλλον, να υπάρχει εµπιστοσύνη φιλία όλα αυτά.>>, ο 

Σπύρος ( 14 ετών ) απαντάει << Αυτό µε τη δουλειά πιο πολύ να βρίσκουµε πιο εύκολα 

δουλειά και την περιοχή που ζούµε εδώ πέρα να έχει περισσότερα µέρη να διασκεδάσεις και να 

µην τρέχουµε στην άλλη άκρη για να βγούµε για καφέ.>>, η Στέλλα ( 16 ετών ) αναφέρει << 

∆εν θα ήθελα να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις να αλλάξουν να µην υπάρχει τόση φτώχεια να 

µην υπάρχει αυτή η κρίση να µην µένουν άνθρωποι στο δρόµο και τα πράγµατα να είναι 

καλύτερα.>>, η Γιώτα ( 17 ετών ) << Εεε το µέλλον θα ήθελα να χαρακτηρίζεται πιο πολύ από 

αγάπη, από στοργή µεταξύ των ανθρώπων εεε βασικά αυτό θα ήθελα πιο πολύ από όλα αυτό θα 

έλεγα ότι είναι πιο σηµαντικό.>>, ο ∆ηµήτρης ( 17 ετών ) απαντάει << Τώρα όχι δεν µου 

αρέσει πριν 3- 4 χρόνια ήταν καλύτερος τώρα  είναι όλοι αυτοί οι καυγάδες που γίνονται, είναι 

η µόλυνση του περιβάλλοντος αυτά θα ήθελα πιο πολύ να µην συµβαίνουν µακάρι να γυρίζαµε 
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πίσω.>>, η Ευγενία ( 15 ετών ) αναφέρει << Ααα…. Βασικά θα ήθελα να αλλάξω τις κόντρες 

µεταξύ των ανθρώπων ξέρεις να µην υπάρχει κακία και να βοηθάµε τους ανθρώπους που δεν 

έχουν στέγη και φαγητό και όλα αυτά, να µαζεύουµε λεφτά να τα δίνουµε σε άστεγους τέτοια 

πράγµατα γιατί δεν γίνονται στις µέρες µας. Βασικά αυτά πιο πολύ όχι κάτι άλλο.>>, η 

Γεωργία ( 18 ετών ) << Όχι δεν µου αρέσει καθόλου θα ήθελα να άλλαζα πάρα πολλά 

πράγµατα όπως η οικονοµική κρίση ας πούµε που µαστίζει όλο τον κόσµο εεε… θα µπορούσα 

θα ήθελα βασικά να αλλάξει πολύ αυτό εεε.. το περιβάλλον που καταστρέφεται µέρα µε τη µέρα 

υπάρχουν και πολλοί θάνατοι πολλά τροχαία οτιδήποτε ατύχηµα που πεθαίνει κάποιος είτε 

ασθένεια είτε από κάποιο µεταφορικό µέσο θα ήθελα να αλλάξει και αυτό να µην υπάρχουν 

θάνατοι και πολύ ειδικά τα παιδιά που ακούγονται πολύ ότι πεθαίνουν και στην ουσία αυτά 

είναι το µέλλον και έτσι υπάρχει και µια υπογεννητικότητα που πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 

και εντάξει θα ήθελα και ειρήνη και αγάπη στον κόσµο να µιλάµε µεταξύ µας υπάρχουν κάθε 

µέρα τσακωµοί θα µπορούσαµε π.χ. να µιλάµε µε όλους να µην τσακωνόµαστε να είµαστε 

ήρεµοι άνθρωποι. >> και τέλος η Ανδρονίκη ( 15 ετών ) απαντάει << Καταρχήν να υπάρχει 

ασφάλεια διότι υπάρχουν πολλοί κλέφτες και δεύτερον να υπάρχουν και λεφτά γιατί δεν µπορεί 

να αναπτυχθεί µια χώρα και τρίτον τα νέα παιδιά που σπουδάζουν να βρίσκουν δουλειά και να 

προχωρούν στη ζωή τους και δηλαδή να δείξουµε στον κόσµο και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα 

είναι µια πολύ όµορφη χώρα και όχι να µας κρίνουν συνέχεια όπως κάνουν τώρα.>>.  

Από τις απαντήσεις των παιδιών θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι φαίνεται καθαρά πως ο 

τωρινός κόσµος µε τις συνθήκες τις οποίες είναι διαµορφωµένος δεν  αρέσει στους έφηβους 

και θα ήθελαν να αλλάξει. Καταρχήν το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζούµε αυτή την 

περίοδο σύµφωνα µε τους νέους δεν έχει κανόνες και ασφάλεια και δεν παρέχει αρκετή 

προστασία στους πολίτες. Επίσης, το κράτος όπως υποστηρίζουν είναι διαλυµένο και δεν 

υπάρχουν χρήµατα. Σε αυτό το σηµείο διακρίνεται η δυσαρέσκεια των νέων απέναντι στη 
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δύσκολη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί και που φυσικό είναι να δηµιουργεί 

ανασφάλεια. Ο µελλοντικός κόσµος των νέων θα ήθελαν να χαρακτηρίζεται από αγάπη και 

στοργή να υπάρχει ειρήνη και όχι αχαριστία και κακία. Ακόµη, οι έφηβοι στον δικό τους 

κόσµο που θα ήθελαν να διαµορφώσουν οι καυγάδες µεταξύ των ανθρώπων, οι τσακωµοί και 

τα τροχαία ατυχήµατα τα οποία στερούν τη ζωή από ανθρώπους και γενικότερα θα 

µπορούσαµε να πούµε ο θάνατος δεν έχουν θέση. Έπειτα, οι νέοι εκφράζουν την ανησυχία 

τους για τη µόλυνση του περιβάλλοντος και γι’ αυτό το λόγο δεν θα ήθελαν να υπάρχει στο 

δικό τους κόσµο. Άλλο ένα στοιχείο το οποίο δεν θα ήθελαν να υπάρχει στο δικό τους κόσµο 

είναι οι άστεγοι και οι φτωχοί αλλά αντίθετα θα ήθελαν να υπάρχει βοήθεια σε αυτoύς τους 

ανθρώπους που υποφέρουν. Τέλος, δεν θα ήθελαν να υπάρχει η κρίση η οποία ταλανίζει την 

ελληνική κοινωνία και οι άνθρωποι να είναι σε θέση να ζουν µε αξιοπρέπεια και όχι µέσα 

στην ανέχεια. Όπως φαίνεται οι νέοι είναι εµφανώς πολύ επηρεασµένοι από την οικονοµική 

κρίση. Αυτή η κρίση  όµως όπως αναφέρει και ο Tsarouhas (2012) δεν είναι τόσο οικονοµική 

αλλά κυρίως πολιτική και ανθρωπιστική και έχει τις ρίζες της τόσο σε ακατάλληλες 

πρακτικές και πολιτικές που χρησιµοποιούσαν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες όσο και των 

απλών πολιτών που τις επικροτούσαν. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι 

έφηβοι µιλούν για τα όνειρα και τους στόχους τους αλλά και για τις αξίες και τους φόβους 

τους σε µια δύσκολη περίοδο λόγω της οικονοµικής κρίσης αλλά και της κρίσης αξιών. Από 

την έρευνα προέκυψε ότι οι έφηβοι δεν ονειρεύονται εύκολα και τα όνειρα τους είναι κάπως 

πενιχρά όπως να τελειώσουν το σχολείο, να εισαχθούν στο πανεπιστήµιο, να βρουν µια 

δουλειά και αυτό είναι από ότι φαίνεται το σηµαντικότερο και ύστερα να δηµιουργήσουν 

οικογένεια.  

Η πρώτη απάντηση στην ερώτηση των παιδιών ήταν να αποφοιτήσουν από το σχολείο και να 

εισαχθούν σε κάποια σχολή στο πανεπιστήµιο και κατά προτίµηση σε κάποια που να έχει 

ζήτηση στην αγορά εργασίας όπως κάποια οικονοµική σχολή ή σε κάποια σχολή αστυνοµίας 

όπου υπάρχει και κάποια µικρή αµοιβή προκειµένου να µην επιβαρύνουν τους γονείς τους ( 

<<Κοίτα εγώ σκέφτοµαι στο πανεπιστήµιο να δώσω στις οικονοµικές σχολές κυρίως κάτι 

στατιστικά οικονοµολόγος κάτι τέτοιο θέλω να γίνω εντάξει βέβαια αυτή η σχολή δεν έχω 

ψάξει να δω αν έχει ζήτηση αλλά θα δούµε.>>, << Εεεε.. Βασικά θα ήθελα να γίνω ένας 

καλός αστυνοµικός δεν θα ήθελα να γίνω κάτι άλλο γιατί όπως είπαµε και πριν είναι το 

οικονοµικό θέµα γιατί όταν είµαι µέσα στη σχολή θα πληρώνοµαι>>). Αυτές οι επιλογές τους 

ίσως µπορούν να ερµηνευθούν από τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση και την δυσκολία 

στην εύρεση εργασίας για αυτό ίσως το λόγο να προτιµούν επαγγέλµατα τα οποία έχουν 

ακόµη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ένας άλλος λόγος ίσως είναι και το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο είναι διαµορφωµένο µε τέτοιο τρόπο που καθοδηγεί και 

αναγκάζει έστω και ασυνείδητα τα παιδιά να πραγµατοποιήσουν συγκεκριµένες επιλογές 

χωρίς να τους δίνεται  η δυνατότητα να αναπτύξουν άλλου είδους ικανότητες και δεξιότητες 
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που θα τους φανούν πραγµατικά χρήσιµες στη µετέπειτα ζωής τους και προσανατολίζονται 

σε ένα συγκεκριµένο τοµέα που είναι το ελληνικό δηµόσιο (Livanos& Pouliakas, 2012). 

Αυτή η τακτική µοιάζει πολύ µε την µέθοδο του Προκρούστη ο οποίος σύµφωνα µε τη 

µυθολογία ήταν ληστής και  υποστηρίζεται πως είχε ένα σιδερένιο κρεβάτι και αν τα θύµατα 

του ήταν ψηλότερα από το κρεβάτι τότε τους έκοβε τα µέλη που προεξείχαν ενώ αν ήταν 

κοντά προσπαθούσε να προσαρµόσει το σώµα τους στο κρεβάτι. Έτσι λοιπόν και το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα προσπαθεί  µέσω των πανελλήνιων εξετάσεων να εισάγει 

µαθητές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένες σχολές και όσοι µαθητές δεν τα 

καταφέρουν να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εισάγονται σε κάποιο τεχνολογικό ίδρυµα ( 

Psacharopoulos& Tassoulas, 2004). ∆ηλαδή, οι επιλογές των νέων είναι περιορισµένες.   

Η παραπάνω µέθοδος που ακολουθεί το υπουργείο παιδείας ίσως να υποστηρίζεται ως ένα 

βαθµό και από τους γονείς των παιδιών οι οποίοι συνήθως ενθαρρύνουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές και τους βοηθούν µε κάθε τρόπο είτε πληρώνοντας τα φροντιστήρια όπως 

υποστηρίζουν << µου πληρώνουν τα φροντιστήρια για να µπορώ να γράψω καλά στις 

πανελλήνιες >> ή τους συµβουλεύουν να συνεχίσουν ώστε να έχουν ένα καλύτερο µέλλον 

από τους ίδιους << µε συµβουλεύουν να διαβάζω για να µπορέσω µετά να σπουδάσω εντάξει 

και ο πατέρας µου µου λέει να σπουδάσω  για να µην είµαι στα χωράφια >>. Γενικότερα, αυτή 

η στάση των γονέων υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία καθώς παρατηρείται οι γονείς 

να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να εγκαταλείψουν την περιοχή στην οποία ζουν προκειµένου 

να έχουν καλύτερες επαγγελµατικές προοπτικές αλλά και γενικότερα προσπαθούν να τους 

στηρίξουν όσο µπορούν (Μalberg, Ehrman, & Lithen,2005. Νeblett& Cortina, 2006. Tucker, 

Sharp, Stracuzzi, Gundy,& Rebellon, 2013). 
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Οι έφηβοι παρατηρείται πως ακολουθούν σε ένα µεγάλο βαθµό τις υποδείξεις των γονέων 

τους και να απολαµβάνουν τις συµβουλές τους καθώς θεωρούνται τα σηµαντικότερα 

πρόσωπα στη ζωή τους όχι µόνο αυτή την περίοδο της ζωής τους αλλά και στη µετέπειτα 

πορεία τους. Εκτός από τους γονείς τους οι φίλοι τους αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι στη 

ζωή τους καθώς οι γονείς και οι φίλοι είναι αυτοί που θα ήθελαν να έχουν κοντά τους << 

Καταρχάς θα ήθελα να είχα την οικογένεια µου γιατί είναι αυτή που µου στάθηκε τόσα χρόνια 

και θέλω να τους σταθώ και εγώ όταν θα φτάσουν σε µια ηλικία που δεν θα µπορούν >>, << Ε 

κυρίως τους φίλους µου γιατί µπορείς να µοιραστείς πολλά πράγµατα, τους γονείς µου φυσικά 

εντάξει γιατί είναι και το χρηµατικό θέµα εντάξει άλλο είναι να έχεις τους γονείς σου και άλλο 

τους φίλους σου δεν είναι το ίδιο >>.  

Ένα ακόµη στοιχείο που αξίζει να σχολιαστεί είναι οι αξίες των νέων όπου παρατηρείται ότι 

η σηµαντικότερη αξία για αυτούς είναι η οικογένεια και η αγάπη και η ζεστασιά που αυτή 

προσφέρει << Οι σηµαντικότερες αξίες για µένα είναι η ζεστασιά της οικογένειας µου πάνω 

από όλα αυτό βασικά νοµίζω είναι το σηµαντικότερο >>, << να έχεις τη στήριξη της 

οικογένειας σου δηλαδή ανθρώπους που σε αγαπάνε, τους φίλους σου >>. Σε αυτό το σηµείο 

φαίνεται πως οι έφηβοι εσωτερικεύουν σε ένα βαθµό τις αξίες τις οποίες προβάλλει η 

οικογένεια τους (Jodl, Michael, Malanchuk, Eccles, & Sameroff, 2001. Webley & Nyhus, 

2006). 

Τέλος, ένα άλλο σηµείο στο οποίο αξίζει να σταθούµε είναι η δυσαρέσκεια για το πώς είναι 

διαµορφωµένος ο κόσµος στον οποίο ζούµε. Όλοι οι νέοι αναφέρουν ότι θέλει να αλλάξει 

αλλά αυτό που θέλουν πιο πολύ να αλλάξει είναι η αχαριστία που υπάρχει και οι άνθρωποι 

να δείχνουν περισσότερη αλληλεγγύη στους γύρω τους << Βασικά θα ήθελα να αλλάξω τις 

κόντρες µεταξύ των ανθρώπων ξέρεις να µην υπάρχει κακία και να βοηθάµε τους ανθρώπους 
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που δεν έχουν στέγη και φαγητό και όλα αυτά, να µαζεύουµε λεφτά να τα δίνουµε σε άστεγους 

τέτοια πράγµατα γιατί δεν γίνονται στις µέρες µας >>, << το µέλλον θα ήθελα να 

χαρακτηρίζεται πιο πολύ από αγάπη, από στοργή µεταξύ των ανθρώπων εεε βασικά αυτό θα 

ήθελα πιο πολύ από όλα αυτό θα έλεγα ότι είναι πιο σηµαντικό>>. Οι νέοι από ότι φαίνεται 

είναι επηρεασµένοι από την κατάσταση που επικρατεί γύρω µας που δεν οφείλεται µόνο 

στην οικονοµική κρίση αλλά και περισσότερο στην κρίση αξιών (Tsarouhas, 2012). Οι 

έφηβοι θέλουν αν αλλάξει η κατάσταση αλλά δεν προτείνουν λύσεις. Το µόνο που ξέρουν ότι 

η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συλλογική.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι έφηβοι 

µιλούν για τα όνειρα τους και τους στόχους τους αλλά και για τις αξίες και τους φόβους σε 

αυτή τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που διανύει η χώρα. Από τις αναλύσεις προέκυψε 

ότι οι έφηβοι δύσκολα σχεδιάζουν το µέλλον τους και αυτό που θέλουν περισσότερο είναι να 

βρουν µια εργασία. Αυτός θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι ο µεγαλύτερος φόβος τους 

η αδυναµία να εργαστούν λόγω των περιορισµένων θέσεων λόγω της οικονοµικής κρίσης. Γι 

αυτό το λόγο επηρεάζεται και η επιλογή του επαγγέλµατος που θα ακολουθήσουν καθώς 

αναζητούν επαγγέλµατα µε ζήτηση στην αγορά εργασίας.  

Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν τη σηµαντική επίδραση που ασκεί η οικογένεια στους 

νέους στη διαµόρφωση των στόχων τους αλλά και στη στήριξη που τους προσφέρει κυρίως 

τη συναισθηµατική. Επίσης, η οικογένεια για τους ίδιους θεωρείται η σηµαντικότερη αξία 

και ύστερα ακολουθούν οι φίλοι.  

Ακόµη, οι έφηβοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τον κόσµο όπως είναι 

διαµορφωµένος. Η απουσία αλληλεγγύης µεταξύ των ανθρώπων και η έξοδος από την κρίση 

είναι τα σηµαντικότερα αιτήµατα τους.  

Σε αυτό το σηµείο θα ήταν καλό να τεθούν κάποιοι περιορισµοί στην έρευνα όπως ότι τα 

παιδιά προέρχονταν από επαρχιακές πόλεις, οι οικογένειες τους ασχολούνται κυρίως µε 

αγροτικά επαγγέλµατα ή έχουν µικροεπιχειρήσεις και είναι µέλη πολύτεκνων οικογενειών 

και αυτό το λόγο οι φιλοδοξίες τους να είναι κάπως περιορισµένες, δηλαδή αποφοίτηση από 

το σχολείο, εισαγωγή σε κάποια πανεπιστηµιακή σχολή , αν και δεν εκφράστηκε αυτή η 

επιθυµία από όλους, εύρεση εργασίας και δηµιουργία οικογένειας. 
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Σε κάποια µελλοντική έρευνα θα ήταν προτιµητέο να διεξαχθεί και µια έρευνα από έφηβους 

που προέρχονται και από αστικές περιοχές ώστε να λειτουργήσει σαν µέτρο σύγκρισης µε 

την τωρινή αλλά θα ήταν καλό να συγκριθούν και οι απόψεις εφήβων οι οποίοι προέρχονται 

από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 

1. Όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι αυτό που σου έρχεται στο µυαλό? 

2.  Ποια είναι τα όνειρα σου για το µέλλον? 

3. Σε βοηθάει κανείς να διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους στόχους σου και 

τις φιλοδοξίες σου? 

4. Τι σηµασία έχουν τα πρότυπα για σένα και µε ποιους τρόπους νοµίζεις 

ότι βοηθούν να προχωρήσεις? 

5. Ποιους  θα ήθελες να  έχεις δίπλα σου στο µέλλον και γιατί? 

6. Ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες για σένα? 

7. Βλέπεις εµπόδια στο µέλλον  και µε ποιους τρόπους  νοµίζεις ότι µπορείς 

να τα αντιµετωπίσεις? 

8. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το θέµα της οικογένειας στο µέλλον ? 

9.  Πως βλέπεις στο µέλλον τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

10.  Με πιο τρόπο η οικονοµική κρίση  επηρεάζει τα σχέδια σου για το 

µέλλον? 

11. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 
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12.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον 

οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  1η       (ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ 15 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν Άντυ όπως σου είπα τώρα θα κάνουµε µια συνέντευξη σχετικά 
µε τους στόχους σου και τα όνειρα σου για το µέλλον. Είσαι έτοιµη να αρχίσουµε? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι είµαι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μόνο να µιλάς λίγο πιο δυνατά για την ηχογράφηση. 

ΈΦΗΒΟΣ: Ωραία ωραία. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Εντάξει πάµε στην πρώτη ερώτηση όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι 
αυτό που σου έρχεται στο µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Για το τι θα γίνει µετά, όταν µεγαλώσω, τι θα ακολουθήσει, δηλαδή όταν λέµε 
σκέφτοµαι το µέλλον µου τι θα κάνω στη ζωή µου µετά αν θα βρω δουλειά αν θα κάνω 
παιδιά οικογένεια όλα αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή σε απασχολεί κυρίως επάγγελµα και οικογένεια? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι ναι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Τώρα ποια είναι τα όνειρα σου για το µέλλον έχεις σκεφτεί κάτι από 
τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι δεν σκέφτοµαι από τώρα να µεγαλώσω λίγο ακόµη και από τότε θα αρχίσω 
να κάνω κάποια σχέδια, δηλαδή σε δυο τρία χρόνια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή δεν έχεις ένα πρώτο πλάνο αυτή την περίοδο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι όχι τίποτα τα αφήνω όλα ( γέλια ) είναι νωρίς ακόµη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλά κάνεις ( γέλια ). 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν πάµε στην επόµενη ερώτηση σε βοηθάει κανένας να 
διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι οι γονείς µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με πιο τρόπο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε… Μου λένε να προσέχω διάφορα πράγµατα και αργότερα όταν µεγαλώσω 
για το µέλλον δηλαδή µου λένε τι να προσέχω προκειµένου να αποφεύγω τους κινδύνους. 
Μου λένε να σπουδάσω αν το θέλω βέβαια, να κάνω οικογένεια για να συνεχίσουν µετά τα 
παιδιά µου εεε.. αυτά πιο πολύ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μόνο οι γονείς σου κάποιος άλλος? 

ΈΦΗΒΟΣ: Και οι φίλοι µου γιατί περνάω πολύ χρόνο µαζί τους πιο πολύ βασικά από ότι 
περνάω µε τους γονείς µου είµαι στο σχολείο µαζί τους, στο φροντιστήριο µετά εε και τώρα 
το καλοκαίρι που είµαι όλη µέρα µαζί τους και εεε… επηρεάζοµαι από αυτούς κυρίως από 
αυτά που λένε . 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κάποιοι άλλοι που να σε βοηθούν όπως συγγενείς ή το σχολείο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι όχι µόνο φίλοι και γονείς. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία λοιπόν πάµε στην επόµενη ερώτηση µε ποιον τρόπο 
νοµίζεις ότι τα πρότυπα σε βοηθούν να προχωρήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: εεε ναι τα πρότυπα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καταρχήν έχεις πρότυπα δηλαδή κάτι ή κάποιους που να τους έχεις ως 
παραδείγµατα για να προχωρήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Αααα όχι δεν έχω πρότυπα θέλω να έχω τη δική µου ζωή και τα δικά µου θέλω 
δεν έχω κανένα πρότυπο ότι κάνω το κάνω µόνη µου θέλω να είµαι αυτόνοµη και 
ανεξάρτητη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο πολύ ωραία. Στο µέλλον ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου 
και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει πιο πολύ θα ήθελα να έχω κοντά µου την οικογένεια µου και 
περισσότερο απ’ όλους τη µαµά µου και τις φίλες µου γιατί εντάξει τις αγαπάω και µε 
συµβουλεύουν να κάνω πράγµατα αλλά µε τον καλό τρόπο και όχι µε τον κακό για να µην 
πληγώνω ή να κάνω κακό σε άλλους ανθρώπους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τώρα ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες για σένα? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Κοίτα όλα σηµαντικά είναι αλλά πιο πολύ να αγαπάς τους δικούς σου 
ανθρώπους και να τους έχεις δίπλα σου τίποτε άλλο δεν είναι τόσο σηµαντικό όσο είναι 
αυτό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΚΤΗΣ: Συµφωνώ µαζί σου. Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια? 

ΈΦΗΒΟΣ: Στο µέλλον σίγουρα υπάρχουν εµπόδια δεν γίνεται να είναι όλα εύκολα θα 
συναντήσω πολλά εµπόδια αλλά σιγά σιγά και µε θάρρος θα τα καταφέρω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή για να τα καταφέρεις χρειάζεται µόνο το θάρρος? 

ΈΦΗΒΟΣ: Το θάρρος και η εξυπνάδα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Το σηµαντικότερο εµπόδιο για σένα πιο είναι? 

ΈΦΗΒΟΣ: Το οικονοµικό νοµίζω γιατί αν δεν έχουν λεφτά οι δικοί δεν θα µπορέσω ούτε να 
σπουδάσω αργότερα αν σπουδάσω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα….. Οι προσδοκίες σου για το θέµα της οικογένειας ποιες 
είναι? 

ΈΦΗΒΟΣ: ∆ηλαδή? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Θα ήθελες να κάνεις οικογένεια στο µέλλον ή όχι και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ααα… Κοίταξε να δεις τώρα δεν το σκέφτοµαι τόσο στα 18 µου θα αρχίσω να 
το σκέφτοµαι πολύ πιο σοβαρά αλλά σίγουρα θα ήθελα να κάνω κάποια στιγµή και να κάνω 
και πολλά παιδιά γιατί µου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά εεεε… αυτά εντάξει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Στο µέλλον πως βλέπεις τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεεε.. Βασικά θα ήθελα να γίνω ένας καλός αστυνοµικός δεν θα ήθελα να γίνω 
κάτι άλλο γιατί όπως είπαµε και πριν είναι το οικονοµικό θέµα γιατί όταν είµαι µέσα στη 
σχολή θα πληρώνοµαι. Και θα ήθελα να την προστατεύω την πόλη µου δεν θα ήθελα να έχει 
κακούς και όλα αυτά εεεε εντάξει αυτό πιο πολύ και γενικά θα ήθελα να είµαι µια 
επιτυχηµένη αστυνοµικός στο µέλλον θα έχω και τα παιδιά µου και µετά αυτά θα συνεχίσουν 
το δρόµο τους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πιστεύεις ότι για να είναι κάποιος επιτυχηµένος στο µέλλον χρειάζεται 
µόνο την εργασία ή και την οικογένεια? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι βέβαια χρειάζεται και την οικογένεια γιατί σε στηρίζει η οικογένεια γιατί 
όταν είσαι µόνος σου λες θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω δεν µπορείς να είσαι µόνος 
σου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τώρα µε πιο τρόπο νοµίζεις ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει 
τα σχέδια σου για το µέλλον? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Τώρα η κρίση εντάξει εεε…. Το ξαναείπα αν θέλω να σπουδάσω και οι γονείς 
µου δεν έχουν λεφτά πως θα µε στηρίξουν και θα µε στείλουν για σπουδές οπότε για αυτό 
σκέφτηκα αστυνοµικός που δεν πας σε κανένα πανεπιστήµιο για να πεις ότι σπουδάζεις και 
µου αρέσει αυτή η δουλειά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Σε 10 χρόνια από τώρα εεε.. θέλω να είµαι µια επιτυχηµένη αστυνοµικός θα έχω 
παντρευτεί σίγουρα για παιδιά δεν το νοµίζω εεε… τουλάχιστον θα θέλω να έχω µια δουλειά 
στα χέρια µου σίγουρα και να έχει σταµατήσει και η οικονοµική κρίση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και τώρα µια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 
δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: ∆ηλαδή? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή ο κόσµος όπως είναι τώρα διαµορφωµένος σου αρέσει ή θα 
ήθελες να αλλάξεις κάτι και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι αυτός ο κόσµος όπως είναι τώρα δεν µου αρέσει καθόλου δεν έχει ούτε 
προστασία, δεν υπάρχουν κανόνες καθόλου, δηλαδή υπάρχουν αλλά δεν τους ακολουθεί 
κανένας, το κράτος είναι διαλυµένο λεφτά δεν έχουµε και όλα αυτά µε την οικονοµική κρίση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή τα χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου ποια 
θα ήθελες να είναι? 

ΈΦΗΒΟΣ: Καταρχήν να υπάρχει ασφάλεια διότι υπάρχουν πολλοί κλέφτες και δεύτερον να 
υπάρχουν και λεφτά γιατί δεν µπορεί να αναπτυχθεί µια χώρα και τρίτον τα νέα παιδιά που 
σπουδάζουν να βρίσκουν δουλειά και να προχωρούν στη ζωή τους και δηλαδή να δείξουµε 
στον κόσµο και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα είναι µια πολύ όµορφη χώρα και όχι να µας 
κρίνουν συνέχεια όπως κάνουν τώρα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και να 
σου ευχηθώ να γίνεις µια καλή αστυνοµικός. 

ΈΦΗΒΟΣ: Ααα σε ευχαριστώ πάρα πολύ  και σε σένα εύχοµαι τα καλύτερα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  2η  (ΓΙΏΤΑ 17 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν Γιώτα τώρα θα κάνουµε µια συνέντευξη σχετικά µε τα όνειρα 
σου και τους στόχους για το µέλλον. Είσαι έτοιµη να αρχίσουµε? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι είµαι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία πάµε στην πρώτη ερώτηση. Όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι 
είναι αυτό που σου έρχεται στο µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε.. σίγουρα κάποιος επαγγελµατικός στόχος εεε.. κάτι για ένα επάγγελµα που 
θα είναι σίγουρο για το µέλλον  εεε… και να µπορώ τουλάχιστον οικονοµικά να είµαι 
ανεξάρτητη αυτό πιο πολύ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Τώρα ποια είναι τα όνειρα σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεεε.. θα ήθελα µόλις τελειώσω του χρόνου το σχολείο να πάρω το απολυτήριο 
µου και στις πανελλαδικές θα ήθελα να γράψω πάρα πολύ καλά για να πετύχω το στόχο µου 
που είναι οι οικονοµικές σχολές κυρίως. Αυτά πιο πολύ νοµίζω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα. Σε βοηθάει κανένας να διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους 
στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι βέβαια οι γονείς µου πρώτα από όλα εεε… και µετά οι καθηγητές µου που 
µε εµψυχώνουν όσο µπορούν και ύστερα οι κοντινοί µου οι φίλοι µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με πιο τρόπο το κάνουν? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεεε µε το να µε εµψυχώνουν και να µου λένε ότι δεν χρειάζεται στις αποτυχίες 
να το βάζω κάτω και να τα παρατάω αλλά να συνεχίζω µε περισσότερο θάρρος και δίνοντας 
µου µια εικόνα για τον εαυτό µου γενικά λέγοντας µου τι κάνω σωστό και τι λάθος και να το 
διορθώνω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία.  Τι σηµασία έχουν τα πρότυπα για σένα και µε ποιους 
τρόπους νοµίζεις ότι σε βοηθούν να προχωρήσεις? 



51 

 

 

 

ΈΦΗΒΟΣ: Τα πρότυπα γενικά πια πρότυπα? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καταρχήν εσύ έχεις πρότυπα?  

ΈΦΗΒΟΣ: Αα ναι βασικά έχω το αδερφό µου και θα ήθελα να του µοιάσω θα έλεγα ότι τον 
έχω σαν πρότυπο.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με ποιον τρόπο σε βοηθάει ο αδερφό σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Βασικά τον θαυµάζω και είναι και µεγαλύτερος µου  έτσι και αλλιώς και είναι 
και ανεξάρτητος όχι µόνο οικονοµικά αλλά και γενικά σε όλα και άρχισε να δουλεύει από 
µικρή ηλικία και τα κατάφερε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα. Τώρα ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου στο µέλλον και 
γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεεε τους φίλους µου , τις φίλες µου δηλαδή και την οικογένεια µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Για πιο λόγο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Γιατί µε στηρίζουν όσο κανείς άλλος. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες γα σένα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Οι σηµαντικότερες αξίες για µένα είναι η ζεστασιά της οικογένειας µου πάνω 
από όλα αυτό βασικά νοµίζω είναι το σηµαντικότερο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και εγώ µαζί σου. ( γέλια και από τις δυο πλευρές ). Στο µέλλον 
βλέπεις εµπόδια και µε πιο τρόπο νοµίζεις ότι µπορείς να τα αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ε ναι τα εµπόδια που βλέπουµε όλοι νοµίζω ότι δεν υπάρχει πλέον δουλειά , ότι 
όλα τα παιδιά έχουν ένα πτυχίο αλλά δεν έχουν δουλειά τελικά δεν βρίσκουν δεν έχουν 
µόνιµη δουλειά και νοµίζω ότι ο µόνος τρόπος είναι η αισιοδοξία για το µέλλον µόνο αυτό 
θα έλεγα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα αισιοδοξία. Ποιες είναι οι προσδοκίες για το θέµα της 
οικογένειας στο µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι θα ήθελα να κάνω οικογένεια αλλά µε τα δεδοµένα αυτά είναι δύσκολο ένα 
παιδί ή µάλλον ένας νέος να σκεφτεί να κάνει οικογένεια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τώρα πως βλέπεις στο µέλλον τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε θα ήθελα βασικά να έχω ένα γραφείο και µια πελατεία µόνιµη πελατεία αν 
και αυτό θα είναι λίγο δύσκολο γιατί για να ανοίξεις ένα γραφείο θα πρέπει να υπάρχει 
σίγουρα από πίσω κάποιος από την οικογένεια σου που θα σε σπρώξει και θα σε βοηθήσει. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Με πιο τρόπο νοµίζεις ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει 
τα σχέδια σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Βασικά αυτό που είπα και πιο πριν δεν αλλάζει πιο πολύ επαγγελµατικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Χµµ. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε θα µπορούσα να είχα κάνει οικογένεια ίσως µπορεί και όχι θα δούµε και να 
έχω τελειώσει σίγουρα τις σπουδές δεν ξέρω τώρα θα δούµε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Πάµε και στην τελευταία µας ερώτηση. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε το µέλλον θα ήθελα να χαρακτηρίζεται πιο πολύ από αγάπη, από στοργή 
µεταξύ των ανθρώπων εεε βασικά αυτό θα ήθελα πιο πολύ από όλα αυτό θα έλεγα ότι είναι 
πιο σηµαντικό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Συµφωνώ και εγώ µαζί σου. Λοιπόν Γιώτα σε ευχαριστώ πολύ και να 
σου ευχηθώ καλή επιτυχία στις πανελλαδικές σου του χρόνου. 

ΈΦΗΒΟΣ: Και εγώ σε ευχαριστώ να είσαι καλά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3η   (∆ΗΜΗΤΡΗΣ  17 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν ∆ηµήτρη τώρα θα κάνουµε µια συνέντευξη σχετικά µε τα 
όνειρα σου και τους στόχους σου για το µέλλον είσαι έτοιµος να αρχίσουµε? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι ναι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πάµε στην πρώτη ερώτηση. Όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι αυτό 
που σου έρχεται στο µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εµένα εεε… τώρα έτσι όπως πάει η Ελλάδα είναι πολλά ….. τουλάχιστον τη 
δουλειά σου να έχω µια δουλειά να δουλεύω όχι να είσαι σαν αυτούς τώρα που τους 
διώχνουν από τις δουλειές τους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή µόνο το επαγγελµατικό κοµµάτι σου έρχεται στο µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι εντάξει είναι και τα υπόλοιπα αλλά χωρίς δουλειά δεν µπορείς να ζήσεις 
κιόλας.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και εγώ συµφωνώ µαζί σου. Ωραία πάµε στην επόµενη ερώτηση. Ποια 
είναι τα όνειρα σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει δεν τα έχω κάνει ακόµη αλλά έπαιζα εεε… ήθελα να ξεκινήσω 
επαγγελµατικό µπάσκετ αλλά έπαθα ένα σοβαρό τραυµατισµό στο πόδι και µου είπε ο 
γιατρός να σταµατήσω αναγκαστικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και τώρα τι σκέφτεσαι για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίτα τώρα έχω ξεκινήσει για ηλεκτρολόγος πηγαίνω στο τεχνικό λύκειο. 
∆ιάλεξα αυτή την ειδικότητα εεε…. εντάξει γιατί έχει και κάποια  χρήµατα δηλαδή εντάξει 
βγαίνει το µεροκάµατο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ : Πολύ ωραία  τώρα σε βοηθάει κανένας να διαµορφώσεις τα όνειρα 
σου τους στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι εντάξει αυτά τα διαµορφώνω και µόνος µου δεν θέλω βοήθεια από κανέναν 
τα κανονίζω όλα µόνος µου. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Είσαι αυτόνοµο παιδί ( γέλια και από τις δυο πλευρές). Να 
συνεχίσουµε. Τι σηµασία έχουν τα πρότυπα για σένα και πως σε βοηθούν να προχωρήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Τα πρότυπα εεε. εντάξει τώρα στην ηλικία µας βλέπουµε ένα µεγαλύτερο και 
παίρνουµε έµπνευση για να κάνουµε και εµείς κάτι να προχωρήσουµε στη ζωή µας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Εσύ έχεις κάποιον από τον οποίο να παίρνεις έµπνευση? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε… είναι ο ξάδερφος µου τώρα που είναι ηλεκτρολόγος και πήρα την ιδέα να 
το δοκιµάσω γιατί εντάξει βλέπω ότι τα πάει καλά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή αυτός σε παρακίνησε για να γίνεις ηλεκτρολόγος? 

ΈΦΗΒΟΣ : Βασικά ναι πήρα την ιδέα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο πολύ ωραία. Τώρα ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου στο 
µέλλον και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Στο µέλλον…. Καταρχάς θα ήθελα να είχα την οικογένεια µου γιατί είναι αυτή 
που µου στάθηκε τόσα χρόνια και θέλω να τους σταθώ και εγώ όταν θα φτάσουν σε µια 
ηλικία που δεν θα µπορούν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Για σένα ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες? 

ΈΦΗΒΟΣ: Αξίες… Να έχεις δίπλα σου την οικογένεια σου που σε στηρίζει και φίλους που 
να σου στέκονται και να περνάς καλά µαζί τους. Όλα τα άλλα είναι περιττά.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια και µε ποιους τρόπους νοµίζεις 
ότι µπορείς να τα αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Επειδή από µικρός είχα πολλά εµπόδια όπως µεγάλωνα τα έχω πάρει χαλαρά. 
Εντάξει όταν τα συναντήσω θα βρω τότε τους τρόπους δεν θα τα σκέφτοµαι από τώρα 
χαλαρά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή τον τραυµατισµό σου στο πόδι πως τον αντιµετώπισες? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει µου είπε ο γιατρός ότι δεν µπορείς να παίξεις εντάξει µε πείραξε λίγο 
αλλά  εντάξει λέω θα βρω κάτι άλλο να ασχοληθώ και πήγα στο τεχνικό για ηλεκτρολόγος 
µια ειδικότητα αλλιώς δεν θα πήγαινα.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή µε πιο τρόπο νοµίζεις ότι µπορείς να αντιµετωπίσεις τα 
εµπόδια?  

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει πρέπει να έχεις ελπίδες στη ζωή σου γιατί δεν µπορείς να συνεχίσεις. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Συµφωνώ µαζί σου. Τώρα ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το θέµα 
της οικογένειας στο µέλλον? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Όλοι θέλουν να κάνουν οικογένεια αλλά έτσι όπως είναι τα πράγµατα είναι λίγο 
δύσκολο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή αν καλυτερέψουν τα πράγµατα θα εσύ θα ήθελες να κάνεις 
οικογένεια? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι θα ήθελα και τώρα θέλω να κάνω αλλά εντάξει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Σου εύχοµαι να βρεις την κατάλληλη και να κάνεις. 

ΈΦΗΒΟΣ: Ευχαριστώ ( γέλια και από τις δυο πλευρές ). 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πώς βλέπεις στο µέλλον τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει το είπα και πριν αυτό µε το ηλεκτρολόγος εντάξει δεν θέλω να έχω 
πολλά πράγµατα στη ζωή µου θέλω να ξέρω κάτι και να το κάνω καλά όχι να κάνω πολλά 
πράγµατα και µετά να µπερδεύοµαι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Με ποιον τρόπο νοµίζεις ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει τα 
σχέδια σου για το µέλλον ? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εµένα …. ( γέλια ). Εντάξει αυτή τη στιγµή δεν µε επηρεάζει εντάξει είµαι και 
µικρός ακόµη δεν µε απασχολεί και πολύ θα τα δω µεγαλώνοντας.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ξέρω εγώ όπως είµαι τώρα απλά σε µεγαλύτερη ηλικία ( γέλια ). 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή φαντάζεσαι εσένα απλά µεγαλύτερο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεεε…. Όχι εντάξει να έχω την οικογένεια µου δίπλα µου να µε στηρίζει και να 
τη στηρίζω και εγώ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο. Και πάµε και στην τελευταία ερώτηση τώρα. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Τι εννοείς? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή ο κόσµος όπως είναι  τώρα διαµορφωµένος σου αρέσει , δεν 
σου αρέσει , θα άλλαζες κάτι σε αυτόν ή όχι και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Τώρα όχι δεν µου αρέσει πριν 3- 4 χρόνια ήταν καλύτερος τώρα  είναι όλοι 
αυτοί οι καυγάδες που γίνονται, είναι η µόλυνση του περιβάλλοντος αυτά θα ήθελα πιο πολύ 
να µην συµβαίνουν µακάρι να γυρίζαµε πίσω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πάρα πολύ ωραία. ∆ηµήτρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει δεν κάνει τίποτα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4η   (ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν Ευγενία όπως σου είπα και πριν τώρα θα σου πάρω µια 
συνέντευξη σχετικά µε το µέλλον σου είσαι έτοιµη να αρχίσουµε? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία πάµε στην πρώτη ερώτηση όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι 
αυτό που σου έρχεται στο µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όταν ακούω τη λέξη µέλλον  εεε… µου έρχεται στο µυαλό εµένα εγώ δηλαδή 
να είµαι σε κάποια άλλη πόλη και να σπουδάζω σε κάποιο άλλο νοµό δεν θέλω να είµαι στο 
χωριό θέλω να πάω παραπέρα . 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Γιατί δεν θες να είσαι στο χωριό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίταξε εδώ δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες  στο χωριό δεν έχεις µε κάτι να 
ασχοληθείς γι αυτό θέλω να φύγω µόνο µε τα αγροτικά µπορείς να ασχοληθείς εδώ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Τώρα ποια είναι τα όνειρα σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίταξε τα όνειρα µου εεε…. έχω ονειρευτεί δηλαδή εεε… σε 3 χρόνια που θα 
τελειώσω και το λύκειο να σπουδάσω όπως είπα και πριν κάπου αλλού. Εντάξει και την 
οικογένεια σιγά σιγά αλλά εντάξει αυτό είναι και πολύ νωρίς ακόµη για να το σκέφτοµαι 
αλλά κάποια στιγµή σίγουρα θα ήθελα να φτιάξω τη δική µου οικογένεια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι τώρα σε βοηθάει κανείς 
να διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι µε βοηθούν οι γονείς µου και οι συγγενείς µου. Μου λένε να διαβάζω για να 
προχωρήσω στη ζωή µου όλα αυτά και γενικά τι να προσέχω  και τι όχι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μόνο αυτοί κάποιος άλλος? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι κυρίως αυτοί. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τα πρότυπα τι σηµασία έχουν για σένα και πως σε βοηθούν να 
προχωρήσεις? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Έχω κάποια πρότυπα δηλαδή κάποια παραδείγµατα που να λέω θέλω να γίνω  
σαν και αυτόν εεε… παίρνω παραδείγµατα από φίλους που είναι µεγαλύτεροι από εµένα και 
σπουδάζουν  εµ… και θα ήθελα να γίνω να πω δηλαδή ότι θέλω να γίνω σαν και αυτόν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τώρα ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου στο µέλλον και 
γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Θα ήθελα να έχω την οικογένεια µου πάνω απ’όλα και τους φίλους µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ:  Εµ… για το λόγο του ότι µε στηρίζουν και θα µε στηρίξουν συναισθηµατικά 
κυρίως και γενικά όποτε τους χρειαστώ είναι δίπλα µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μόνο αυτούς? 

ΈΦΗΒΟΣ: Προς το παρόν ναι µόνο αυτοί. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες για σένα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Σηµαντικές αξίες χµµ…. Κοίταξε να έχεις τη στήριξη της οικογένειας σου 
δηλαδή ανθρώπους που σε αγαπάνε, τους φίλους σου και να σπουδάσεις κάτι ώστε να 
µπορείς να µπορείς να ασχοληθείς µε κάτι στο µέλλον. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πάρα πολύ ωραία. Εσύ βλέπεις εµπόδια στο µέλλον και µε ποιους  
τρόπους µπορείς να τα αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίτα εµπόδια σίγουρα υπάρχουν πάνω από όλα και το πιο σηµαντικό νοµίζω 
είναι το οικονοµικό, η οικονοµική κρίση που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα εεε…. ελπίζω κάποια 
στιγµή να λυθεί και σύντοµα…. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή µόνο το οικονοµικό βλέπεις σαν εµπόδιο για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι κυρίως αυτό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και πως νοµίζεις ότι µπορείς να το αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίτα αυτό δεν λύνεται µόνο από ένα άτοµο πρέπει όλοι παρέα να κάνουµε 
κάτι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και εγώ είµαι µαζί σου σε αυτό. Αλλά αν αυτή η κατάσταση 
συνεχιστεί και εξακολουθεί να υπάρχει και αφού τελειώσεις το λύκειο τι νοµίζεις ότι µπορείς 
να κάνεις για να το αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίταξε αν αυτό το πράγµα δεν σταµατήσει εδώ πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο 
να πραγµατοποιήσω τα όνειρα µου δηλαδή να σπουδάσω ή να βρω δουλειά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή πιστεύεις ότι δεν αντιµετωπίζεται? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Κοίτα το συγκεκριµένο δεν ξέρω όπως είπα και πριν όλοι πρέπει να κάνουµε 
κάτι όχι µόνο ο ένας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Τώρα ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το θέµα της 
οικογένειας στο µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Για το θέµα της οικογένειας εµµ……. Εννοείς αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ναι  αν θα ήθελες ή όχι και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι εννοείται πως θα ήθελα αλλά µετά τα 28  ή ενδιάµεσα 28-30 πιο νωρίς δεν 
το βλέπω. Να έχουν µπει δηλαδή κάποια πράγµατα σε τάξη να έχω τη δουλειά µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Πώς βλέπεις στο µέλλον τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΈΦΗΒΟΣ: Θα ήθελα να ασχοληθώ µε τους υπολογιστές δηλαδή προγραµµατίστρια και να 
βρω κάτι πάνω σε αυτό.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με πιο τρόπο νοµίζεις ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει τα σχέδια 
σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίταξε αν συνεχίσει να υπάρξει η οικονοµική κρίση δεν θα µπορέσω να 
σπουδάσω και να κάνω αυτά που θέλω αν όχι όλα τα περισσότερα.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή τι είναι αυτό που απειλεί περισσότερο η οικονοµική κρίση? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κυρίως  σπουδές γιατί αν δεν έχουν λεφτά οι δικοί µου δεν θα µπορέσω να 
σπουδάσω και αργότερα το επάγγελµα ότι µπορεί να µην βρω δουλειά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Εσύ πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εµµ.. πως φαντάζοµαι τον εαυτό µου σε 10 χρόνια από τώρα εµµ… σε 10 
χρόνια από τώρα θα είµαι 25 χρονών φαντάζοµαι να δουλεύω έτσι θέλω να πιστεύω 
τουλάχιστον, να είµαι σε κάποιο άλλο νοµό ή σε κάποια άλλη πόλη. Η προτίµηση που έχω 
είναι στην Αθήνα αν όχι εκεί σίγουρα κάπου αλλού οπωσδήποτε πιο πολύ βέβαια στην 
Αθήνα γιατί εκεί έχω και συγγενείς που µπορούν να µε βοηθήσουν θα έχω κάποιο σπίτι ενώ 
σε κάποια άλλη πόλη δεν θα έχω κάτι άλλο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή µόνο επαγγελµατικά φαντάζεσαι τον εαυτό σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Κοίτα πάνω από όλα σκέφτοµαι την εργασία γιατί εντάξει αν δεν έχεις κάτι 
σταθερό να βγάζεις ένα µεροκάµατο είναι δύσκολο να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα όπως 
οικογένεια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Ωραία πάµε τώρα στην τελευταία µας ερώτηση. Ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: ∆ηλαδή? 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή ο κόσµος έτσι όπως είναι τώρα διαµορφωµένος σου αρέσει 
δεν σου αρέσει και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ααα…. Βασικά θα ήθελα να αλλάξω τις κόντρες µεταξύ των ανθρώπων ξέρεις 
να µην υπάρχει κακία και να βοηθάµε τους ανθρώπους που δεν έχουν στέγη και φαγητό και 
όλα αυτά, να µαζεύουµε λεφτά να τα δίνουµε σε άστεγους τέτοια πράγµατα γιατί δεν 
γίνονται στις µέρες µας. Βασικά αυτά πιο πολύ όχι κάτι άλλο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μακάρι να αλλάξουν όλα αυτά. Λοιπόν Ευγενία σε ευχαριστώ πολύ 
για την συνέντευξη και σου εύχοµαι να κάνεις όσα περισσότερα πράγµατα µπορείς στη ζωή 
σου. 

ΈΦΗΒΟΣ: Ευχαριστώ να είσαι καλά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  5η   (ΓΕΩΡΓΙΑ 18 ΕΤΩΝ)  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν Γεωργία όπως σε έχω ενηµερώσει θα κάνουµε µια συνέντευξη 
µε θέµα έφηβοι και µέλλον είσαι έτοιµη να αρχίσουµε? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι αυτό που σου έρχεται στο 
µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όταν ακούω τη λέξη µέλλον µου έρχεται στο µυαλό η οικογένεια που θα 
µπορούσα να κάνω, τα παιδιά, µια δουλειά σταθερή που θα µπορούσα να βρω εεµµ… αυτά 
είναι τα σηµαντικά για µένα βασικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Πάµε στην επόµενη ερώτηση. Ποια είναι τα όνειρα σου 
για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Για τον µέλλον εµ… ( σιωπή ). Ε όπως είπα και πριν θα ήθελα να κάνω 
οικογένεια, φαντάζοµαι τα παιδιά που θα µπορούσα να κάνω να βρω και µια σταθερή 
δουλειά για να µπορώ να τα συντηρώ να µπορώ π.χ. να νοικιάσω ένα σπίτι για να ζω µε την 
οικογένεια µου µε τον άντρα µου και τα παιδιά µου, να έχω γνωστούς, φίλους να µε 
στηρίζουν αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Σε βοηθάει  κανένας να διαµορφώσεις τα όνειρα σου , τους 
στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι µε βοηθάνε η οικογένεια µου, οι φίλοι µου.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με ποιον τρόπο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Μου λένε για παράδειγµα τι να καλυτερέψω στο χαρακτήρα µου για να πετύχω 
συγκεκριµένα πράγµατα όπως για παράδειγµα κάνω κάτι κακό το οτιδήποτε και το 
καταλαβαίνουν και µου το λένε ότι αυτό είναι λάθος και δεν θα σε βοηθήσει σε κάποια 
πράγµατα  στη ζωή σου και την επόµενη φορά δεν κάνω το ίδιο λάθος σκέφτοµαι 
περισσότερο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα. Τα πρότυπα για σένα τι σηµασία έχουν και µε ποιους 
τρόπους σε βοηθούν να προχωρήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε.. Τα πρότυπα δεν έχουν καµία σηµασία για µένα γιατί …… ναι µεν 
θαυµάζω κάποιον ή κάποιους που µπορεί να κάνουν κάτι µε κάποιους τρόπους η διαδικασία 
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δηλαδή µε εντυπωσιάζει αλλά δεν µε ενδιαφέρει το αποτέλεσµα ας πούµε δεν κρέµοµαι από 
τα πρότυπα δεν δίνω βάση απλά βλέπω και θαυµάζω από µακριά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή δεν τα θεωρείς σηµαντικά? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι δεν τα θεωρώ σηµαντικά πιστεύω στον εαυτό µου γι αυτό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τώρα ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου στο µέλλον και 
γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Την οικογένεια µου πάνω από όλα θέλω να µε στηρίζουνε να µε αγαπούνε να 
µου λένε τι να κάνω όχι µε αυτή την έννοια να µου λένε π.χ. καλά πράγµατα ακόµη και λάθη 
να κάνω να µην µου λένε µπράβο αλλά να µε στηρίζουν πάνω από όλα. Τους φίλους µου 
γιατί βρίσκοµαι σε καθηµερινή βάση µαζί τους και πιο πολύ αυτοί µου διαµορφώνουν το 
χαρακτήρα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες για σένα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Σηµαντικές αξίες για µένα είναι ο σεβασµός µου αρέσει να σέβοµαι τον άλλον 
αρκεί βέβαια να µε σέβεται και αυτός το τονίζω αυτό οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός εεε.. η 
καλή ψυχολογία που θα έχω κάθε µέρα µετά είναι το θάρρος πάνω από όλα γιατί αν δεν 
έχουµε θάρρος δεν µπορούµε να κάνουµε πολλά πράγµατα αυτά νοµίζω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο. Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια και ποιους τρόπους µπορείς να 
τα αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Βλέπω εµπόδια όπως η οικονοµική κρίση, τα λιγοστά λεφτά ας πούµε δουλειές 
δεν υπάρχουν για να βρούµε.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή το κυριότερο εµπόδιο στο µέλλον είναι το οικονοµικό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι νοµίζω όλα τα άλλα αντιµετωπίζονται. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή το οικονοµικό δεν αντιµετωπίζεται? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει αντιµετωπίζεται εγώ βέβαια δεν µπορώ να κάνω κάτι αλλά οι 
µεγαλύτεροι µπορούν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Εσύ δηλαδή τι θα έκανες?  

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει θα περιόριζα τα έξοδα µου γιατί εµείς οι Έλληνες  ξέρεις το έχουµε 
αυτό δηλαδή δεν έχουν λεφτά και πάλι ξοδεύουν θα µπορούσαµε να ελαττώσουµε τα έξοδα 
µας κάποιοι που έχουν περισσότερα να προσφέρουν σε αυτούς που δεν έχουν και γενικά να 
βοηθάνε αυτό. Αυτά µπορούµε να κάνουµε εµείς  εντάξει οι µεγαλύτεροι µπορούν να κάνουν 
περισσότερα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Σαν τι δηλαδή? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει ο πρωθυπουργός της κάθε χώρας µπορεί να κάνει περισσότερα µπορεί 
να κάνει τα πάντα για να φτιάξει τη χώρα του. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το θέµα της 
οικογένειας στο µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Θα ήθελα να κάνω οικογένεια στο µέλλον και παιδιά και να βρω µια δουλειά για 
να µπορέσω να τα συντηρήσω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο. Πως βλέπεις τον εαυτό σου επαγγελµατικά στο µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Εεε… ∆εν µε ενδιαφέρει κάποια συγκεκριµένη θέση απλά θα ήθελα να βρω µια 
δουλειά σε µαγαζί πωλήτρια ή σερβιτόρα σε οτιδήποτε  δεν έχω κάτι συγκεκριµένο ότι να ναι 
το µεροκάµατο να βγαίνει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με ποιον τρόπο νοµίζεις ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει τα σχέδια 
σου για το µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Τα επηρεάζει γιατί δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας δεν µπορούµε εύκολα να 
βρούµε µια δουλειά δεν θα µπορώ π.χ. στο µέλλον αν δεν έχω µια δουλειά να συντηρώ τα 
παιδιά µου. Παίζει µεγάλο ρόλο γιατί όλοι τώρα σκέφτονται τα παιδιά πόσα παιδιά θα 
κάνουν ανάλογα µε το πόσα λεφτά θα έχουν είναι πάρα πολλά έξοδα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Πάνω από όλα να έχω βρει δουλειά να έχω κάνει οικογένεια παιδιά να έχω το 
σπίτι µου τους φίλους µου την οικογένεια µου δίπλα µου ανθρώπους που µε αγαπούν να µε 
σέβονται να έχω µια ήρεµη ζωή γαλήνια βασικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Και τώρα πάµε και στην τελευταία µας ερώτηση. Ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να 
ζήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: ∆ηλαδή τι εννοείς? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ο κόσµος όπως είναι τώρα διαµορφωµένος σου αρέσει ή δε σου 
αρέσει και αν δεν σου αρέσει τι θα άλλαζες σε αυτόν? 

ΈΦΗΒΟΣ: Όχι δεν µου αρέσει καθόλου θα ήθελα να άλλαζα πάρα πολλά πράγµατα όπως η 
οικονοµική κρίση ας πούµε που µαστίζει όλο τον κόσµο εεε… θα µπορούσα θα ήθελα 
βασικά να αλλάξει πολύ αυτό εεε.. το περιβάλλον που καταστρέφεται µέρα µε τη µέρα 
υπάρχουν και πολλοί θάνατοι πολλά τροχαία οτιδήποτε ατύχηµα που πεθαίνει κάποιος είτε 
ασθένεια είτε από κάποιο µεταφορικό µέσο θα ήθελα να αλλάξει και αυτό να µην υπάρχουν 
θάνατοι και πολύ ειδικά τα παιδιά που ακούγονται πολύ ότι πεθαίνουν και στην ουσία αυτά 
είναι το µέλλον και έτσι υπάρχει και µια υπογεννητικότητα που πρέπει να λάβουµε υπόψη 
µας και εντάξει θα ήθελα και ειρήνη και αγάπη στον κόσµο να µιλάµε µεταξύ µας υπάρχουν 
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κάθε µέρα τσακωµοί θα µπορούσαµε π.χ. να µιλάµε µε όλους να µην τσακωνόµαστε να 
είµαστε ήρεµοι άνθρωποι.    

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία Γιωργία σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη και σου 
εύχοµαι να προχωρήσεις και να κάνεις αυτά που θέλεις στη ζωή σου. 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι και εγώ ευχαριστώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6η  (ΣΠΥΡΟΣ 14 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ:  Τώρα Σπύρο θα σου πάρω µια συνέντευξη και θα σου κάνω µερικές 
ερωτήσεις σχετικά µε τα όνειρα σου και τους στόχους σου για το µέλλον. Είσαι έτοιµος να 
αρχίσουµε? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι είµαι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία πάµε στην πρώτη ερώτηση. Όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι 
αυτό που σου έρχεται στο µυαλό? 

ΈΦΗΒΟΣ: Αυτό που µου έρχεται στο µυαλό είναι η εργασία πιο πολύ τι θα κάνω που θα 
δουλεύω αυτό πιο πολύ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τα όνειρα σου για το µέλλον πια είναι? 

ΈΦΗΒΟΣ: ∆εν τα έχω σκεφτεί ακόµη αλλά θα ήθελα να σπουδάσω για να βρω µια καλή 
δουλειά αλλά τώρα δεν έχω και πολύ όρεξη για διάβασµα ( γέλια ) θα δούµε όµως… 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μόνο αυτό? Κάτι άλλο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ε ναι αυτό πιο πολύ εντάξει είµαι και µικρός ακόµη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Σε βοηθάει κανείς να διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους 
στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου? 

ΈΦΗΒΟΣ: Πιο πολύ οι γονείς µε βοηθάνε και οι φίλοι µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Με πιο τρόπο? 

ΈΦΗΒΟΣ: Πιο πολύ µε συµβουλεύουν να διαβάζω για να µπορέσω µετά να σπουδάσω 
εντάξει και ο πατέρας µου µου λέει να σπουδάσω  για να µην είµαι στα χωράφια εντάξει και 
παίρνω και ιδέες από τους φίλους γιατί κάνω και µε µεγαλύτερα παιδιά παρέα που πάνε 
ΟΑΕ∆ και εντάξει παίρνω ιδέες από αυτούς που κάνουν διάφορες ειδικότητες. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Α µάλιστα. Και σκέφτεσαι και εσύ κάτι για κάποια συγκεκριµένη 
ειδικότητα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Προς το παρόν παίρνω ιδέες αυτό. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Τώρα τα πρότυπα τι σηµασία έχουν για σένα και πως νοµίζεις 
ότι σε βοηθούν να προχωρήσεις? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει πρότυπα δεν έχω πολλά όχι τόσα……. ∆εν έχω τραγουδιστές ή 
διάσηµους πιο πολύ από ανθρώπους γνωστούς µου που έχουν καλές θέσεις σε δουλειές ή να 
έχουν δικές τους επιχειρήσεις όπως µαγαζιά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Εντάξει. Στο µέλλον ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου και γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Τους γονείς µου, τα αδέρφια µου και τους φίλους µου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Γιατί? 

ΈΦΗΒΟΣ: Γιατί µε στηρίζουν είναι δίπλα µου όταν τους χρειαστώ  και ότι θέλω να κάνω 
είναι δίπλα µου εντάξει µου δίνουν και λεφτά και ξέρουν και περισσότερα και από µένα  και 
µε συµβουλεύουν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα. Ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες για σένα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Πιο πολύ το να προσπαθείς και να διαβάζεις για να πετύχεις κάτι καλό µετά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια και µε ποιους τρόπους νοµίζεις ότι 
µπορείς να τα αντιµετωπίσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Ναι βλέπω εµπόδια και πιο πολύ τα οικονοµικά γιατί αν δεν δουλεύεις δεν 
µπορείς ούτε να διασκεδάσεις να βγεις µε φίλους και να περάσεις καλά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και µε ποιους τρόπους νοµίζεις ότι µπορείς να τα ξεπεράσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Πιο πολύ µε το διάβασµα για να βρω µια καλή δουλειά και να περνάω καλύτερα 
από τώρα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το θέµα της οικογένειας στο 
µέλλον? 

ΈΦΗΒΟΣ: Είναι πολύ νωρίς ακόµη δεν έχω σκεφτεί µπορεί να κάνω οικογένεια µπορεί και 
να µην κάνω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα. Στο µέλλον πως βλέπεις τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΈΦΗΒΟΣ: ∆ηλαδή τι θέλω να γίνω?  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ναι. 

ΈΦΗΒΟΣ: Σκέπτοµαι γεωπόνος ή κάτι µε τα αγροτικά αν δεν τα καταφέρω γιατί εντάξει 
πάω στα χωράφια βοηθάω τον πατέρα µου έχω µια ιδέα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο. Με πιο τρόπο νοµίζεις ότι η οικονοµική κρίση επηρεάζει τα 
σχέδια σου για το µέλλον? 
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ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει και µε τη δουλειά αλλά και στη διασκέδαση να µην µπορώ να βγω µε 
τους φίλους µου αυτά πιο πολύ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΈΦΗΒΟΣ: Σκέφτοµαι να έχω µια δουλειά να βγάζω λεφτά και εντάξει να περνάω καλά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Πάµε στην τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΈΦΗΒΟΣ: Πως το εννοείς? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ο κόσµος στον οποίο ζούµε σου αρέσει δεν σου αρέσει θα άλλαζες 
κάτι ή δεν θα άλλαζες κάτι? 

ΈΦΗΒΟΣ: Αυτό µε τη δουλειά πιο πολύ να βρίσκουµε πιο εύκολα δουλειά και την περιοχή 
που ζούµε εδώ πέρα να έχει περισσότερα µέρη να διασκεδάσεις και να µην τρέχουµε στην 
άλλη άκρη για να βγούµε για καφέ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο Σπύρο σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΈΦΗΒΟΣ: Εντάξει. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7η  (ΣΤΑΘΗΣ 17 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν Στάθη όπως σου είπα και πριν τώρα θα σου πάρω µια 
συνέντευξη σχετικά µε τα όνειρα σου και τους στόχους σου για το µέλλον. Είσαι έτοιµος να 
αρχίσουµε? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι είµαι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι αυτό που σου έρχεται 
στο µυαλό? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εεε..ας πούµε η ζωή µου µετά από κάποια χρόνια, µετά που θα τελειώσω το 
λύκειο που θα µπω στο πανεπιστήµιο πρώτα ο θεός και γενικά µετά η ζωή µου αν θα φτιάξω 
οικογένεια και πως θα είναι… όλα αυτά.. 

ΣΥΝΕΝΕΤΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Τα όνειρα σου για το µέλλον ποια είναι? 

ΕΦΗΒΟΣ: Σκέφτοµαι πρώτα από όλα να µπω σε µια καλή σχολή στο πανεπιστήµιο εεε.. 
δεύτερον µετά να βρω δουλειά για να µπορώ να ζω και δεύτερον ή τρίτον µάλλον να φτιάξω 
µια οικογένεια και να έχω ένα καλό εισόδηµα για να τη συντηρώ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο. Τώρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι σε βοηθάει κανείς 
να διαµορφώσεις τα όνειρά σου, τους στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εεε όχι ιδιαίτερα εντάξει µε συµβουλεύουν οι γονείς µου να διαβάζω και όλα 
αυτά  αλλά εγώ θα κάνω αυτό που θέλω δεν µε επηρεάζουν και τόσο πολύ. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Τα πρότυπα τι σηµασία έχουν για σένα και µε ποιους 
τρόπους νοµίζεις ότι βοηθούν να προχωρήσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Τα πρότυπα? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ναι . Καταρχήν έχεις πρότυπα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι έχω τον πατέρα µου τον θαυµάζω γιατί αυτός από µικρός η οικογένεια του 
είχανε οικονοµικά προβλήµατα αυτός δούλευε και συντηρούσε την οικογένεια από αυτόν 
περνούσαν όλα και έτσι και ας πούµε θέλω λέω ας πούµε από µέσα µου θέλω να βρω κάποια 
δουλειά να δουλεύω να συντηρώ την οικογένεια µου να µην τους λείψει τίποτα εε αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή τον πατέρα σου που τον έχεις σαν πρότυπο πως σε 
βοηθάει να προχωρήσεις? 
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ΕΦΗΒΟΣ: Παίρνω δύναµη από αυτόν και από αυτά που έχει καταφέρει και λέω θα τα 
καταφέρω και εγώ και θέλω να του µοιάσω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Στο µέλλον ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου και 
γιατί? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ε κυρίως τους φίλους µου γιατί µπορείς να µοιραστείς πολλά πράγµατα, τους 
γονείς µου φυσικά εντάξει γιατί είναι και το χρηµατικό θέµα εντάξει άλλο είναι να έχεις τους 
γονείς σου και άλλο τους φίλους σου δεν είναι το ίδιο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ:  Ποιες είναι οι σηµαντικές αξίες για σένα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Μου το εξηγείς αυτό? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ναι στη ζωή τι θεωρείς σηµαντικό? 

ΕΦΗΒΟΣ: Πρώτα από όλα να κάνεις οικογένεια για να συνεχιστεί και το όνοµα που λέµε 
να κάνεις παιδιά να έχεις µια δουλειά αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια και µε ποιους τρόπους µπορείς 
να τα αντιµετωπίσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι υπάρχουν εµπόδια σίγουρα και το οικονοµικό αλλά µε µια δουλειά µε 
προσπάθεια να βρεις µια καλή δουλειά εντάξει και τώρα µε την οικονοµική κρίση είναι 
δύσκολο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή µόνο το οικονοµικό θεωρείς εµπόδιο? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εεε ναι εντάξει και αυτά τώρα τα µέτρα και τους φόρους που βάζει η κυβέρνηση 
όλα αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή όλα αυτά πως µπορείς να τα αντιµετωπίσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Με προσπάθεια και µε καλή θέληση όλα γίνονται πιστεύω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι προσδοκίες σου για το θέµα της 
οικογένειας στο µέλλον? ∆ηλαδή θα ήθελες να κάνεις οικογένεια ναι ή όχι και γιατί? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι θα ήθελα να κάνω οικογένεια κοίτα εγώ αγαπάω πολύ τα παιδιά και βέβαια 
θέλω να γίνω και εγώ πατέρας και ναι θέλω να φτιάξω και εγώ τη δική µου οικογένεια 
εντάξει για να συνεχιστεί και το όνοµα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πώς βλέπεις στο µέλλον τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΕΦΗΒΟΣ: Κοίτα εγώ σκέφτοµαι στο πανεπιστήµιο να δώσω στις οικονοµικές σχολές 
κυρίως κάτι στατιστικά οικονοµολόγος κάτι τέτοιο θέλω να γίνω εντάξει βέβαια αυτή η 
σχολή δεν έχω ψάξει να δω αν έχει ζήτηση αλλά θα δούµε. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή ένα επάγγελµα θα το ακολουθήσεις αν έχει ζήτηση? 

ΕΦΗΒΟΣ: Πρώτα αν µου αρέσει αλλά θα κοιτάξω και τη ζήτηση δηλαδή αν κοιτάξω ένα 
επάγγελµα παραδείγµατος χάρη που βγαίνουν εκατοµµύρια παιδιά κάθε χρόνο και να 
παίρνουν το 1/10 δεν θα πάω εκεί πέρα γιατί θα έχω πάρα πολύ µικρές πιθανότητες να µε 
πάρουν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Έχεις δίκιο. Η οικονοµική κρίση µε ποιον τρόπο επηρεάζει τα 
σχέδια σου για το µέλλον? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εεε παραδείγµατος χάριν πες τώρα ότι πας από τα επάλ  µαθαίνεις µια τέχνη να 
στο πω και έτσι δεν είναι καιρός να ανοίξεις ένα κατάστηµα να ανταπεξέλθεις οικονοµικά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή η οικονοµική κρίση επηρεάζει µόνο το επάγγελµα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Κυρίως ναι γιατί ακολουθείς ένα επάγγελµα που σου αρέσει αλλά πρέπει να 
κοιτάξεις έχει ζήτηση γιατί αν δεν έχει θα είναι δύσκολο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Θέλω να φαντάζοµαι ότι θα έχω παιδιά να έχω οικογένεια να έχω παντρευτεί 
πρώτα ο θεός να έχω κοντά τους φίλους µου όλα αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Και πάµε και στην τελευταία ερώτηση ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: ∆ηλαδή? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή ο κόσµος όπως είναι τώρα διαµορφωµένος σου αρέσει ή 
θα άλλαζες κάτι? 

ΕΦΗΒΟΣ: Όχι δεν µου αρέσει δεν θα ήθελα να υπάρχουν τόσοι πολλοί φόροι να µην 
υπήρχαν τόσο οικονοµικά προβλήµατα να µην είναι τόσοι άστεγοι και φτωχοί και γενικά να 
υπήρχαν καλύτερες συνθήκες ζωής. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι να 
προσθέσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Όχι εντάξει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία σε ευχαριστώ πολύ. 

ΕΦΗΒΟΣ: Εντάξει και εγώ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8η  (ΕΙΡΗΝΗ 17 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Τώρα Ειρήνη θα σου πάρω µια συνέντευξη σχετικά µε τα όνειρα σου 
και τους στόχους σου στο µέλλον. Είσαι έτοιµη να αρχίσουµε? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι αυτό που σου έρχεται στο 
µυαλό? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εεε οικογένεια, σπουδές , νε είµαι µε τους φίλους µου και µε τους σηµαντικούς 
ανθρώπους που µε στηρίζουν αυτά πάνω κάτω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Τώρα ποια είναι τα όνειρα σου για το µέλλον? 

ΕΦΗΒΟΣ: Θέλω να περάσω σε µια σχολή να έχω µια οικογένεια να φτιάξω µια οικογένεια 
να είµαι µε τους φίλους που µε αγαπάνε και να έχω λεφτά. ( γέλια) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μάλιστα. Τώρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι σε βοηθάει κανείς να 
διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους στόχους σου και τις φιλοδοξίες σου? 

ΕΦΗΒΟΣ: Οι γονείς µου που είναι δίπλα µου εεε.. µου πληρώνουν τα φροντιστήρια για να 
µπορώ να γράψω καλά στις πανελλήνιες µετά είναι οι φίλοι µου µιλάµε µαζί µου ανεβάζουν 
το ηθικό εντάξει είναι και οι δάσκαλοι στο σχολείο που και αυτοί βοηθάνε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Οι δάσκαλοι  µε ποιο τρόπο βοηθάνε? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εεε όποτε έχουµε ας πούµε κάποια απορία για το µέλλον κάτι ρωτάµε και µας το 
εξηγούν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Τα πρότυπα για σένα τι σηµασία έχουν και µε ποιο τρόπο σε 
βοηθούν να προχωρήσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Κοίτα πρότυπα δεν έχω αλλά βασικά το ιδανικό πρότυπο για µένα είναι να έχει 
κάποιος µια δουλειά που να του εξασφαλίζει χρήµατα και να έχει µια οικογένεια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή αν δεν έχει κάποιος πρότυπα µπορεί να συνεχίσει ή όχι? 

ΕΦΗΒΟΣ: Μπορείς να συνεχίσεις και χωρίς πρότυπα και να γίνεις εσύ πρότυπο για τον 
εαυτό σου. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Στο µέλλον ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου και γιατί? 

ΕΦΗΒΟΣ: Θέλω να έχω τους γονείς µου γιατί αυτοί µε µεγάλωσαν τους φίλους µου να 
κάνουµε παρέα να έχω κάποιον να µε στηρίζει  κα αργότερα τη δική µου οικογένεια αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ:  Οι σηµαντικές αξίες για σένα ποιες είναι ? 
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ΕΦΗΒΟΣ: Εεε.. Τι εννοείς? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή τι θεωρείς σηµαντικό στη ζωή? 

ΕΦΗΒΟΣ: Να µπορείς να έχεις εµπιστοσύνη στους ανθρώπους, να µην υπάρχει αχαριστία 
στους ανθρώπους να υπάρχει αγάπη και γενικά να µην υπάρχει µίσος στους ανθρώπους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο πολύ καλά. Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια και µε ποιους 
τρόπους µπορείς να τα αντιµετωπίσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι βλέπω εµπόδια µε την οικονοµική κρίση αλλά αν προσπαθήσουµε όλοι θα 
µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την κρίση και να τα καταφέρουµε. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Ποιες είναι οι προσδοκίες για το θέµα της οικογένειας στο 
µέλλον? 

ΕΦΗΒΟΣ: Θα ήθελα µια οικογένεια να βρω πρώτα από όλα έναν άνθρωπο και να κάνω τη 
δική µου οικογένεια γιατί εντάξει αυτό πιστεύω είναι το σηµαντικότερο στη ζωή του 
ανθρώπου και γενικά µου αρέσει η ιδέα της οικογένειας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Στο µέλλον πως βλέπεις τον εαυτός σου επαγγελµατικά? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εγώ σκεφτόµουν για αστυνοµικός αλλά έχει γίνει ένα µπέρδεµα επειδή δεν 
παίρνουν άτοµα και είναι και υψηλές οι βάσεις οπότε σκεφτόµουν για νηπιαγωγός γιατί 
εντάξει µου αρέσουν και τα παιδιά και είναι µια εύκολη δουλειά πιστεύω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Καλώς. Η οικονοµική κρίση µε ποιο τρόπο επηρεάζει τα σχέδια σου 
για το µέλλον? 

ΕΦΗΒΟΣ: Τα επηρεάζει γιατί δεν διορίζονται δάσκαλοι και είναι πολύ δύσκολο για να 
βρεις δουλειά αργότερα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ελπίζω να έχω βρει κάποιον που να µπορώ να κάνω οικογένεια µαζί του, να έχω 
τους φίλους µου δίπλα µου κα την οικογένεια µου το ίδιο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Πάµε στην τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Μπορείς να µου το εξηγήσεις λίγο? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: ∆ηλαδή ο κόσµος όπως είναι τώρα διαµορφωµένος ναι ή όχι και γιατί? 

ΕΦΗΒΟΣ: Όχι δεν µου αρέσει γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στο δρόµο δεν 
έχουν να φάνε και γενικότερα θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη αγάπη στους ανθρώπους να 
είναι πιο µονιασµένοι ο ένας µε τον άλλον, να υπάρχει εµπιστοσύνη φιλία όλα αυτά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Ειρήνη σε ευχαριστώ πολύ και να σου ευχηθώ καλή τύχη 
σε ότι και να κάνεις.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9η  (ΣΤΕΛΛΑ 16 ΕΤΩΝ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία Στέλλα όπως σου είπα και πριν θα σου πάρω µια συνέντευξη 
για τα όνειρα σου και τους στόχους σου για το µέλλον. Είσαι έτοιµη  να αρχίσουµε? 

ΕΦΗΒΟΣ: Ναι είµαι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Λοιπόν όταν ακούς τη λέξη µέλλον τι είναι αυτό που σου έρχεται στο 
µυαλό? 

ΕΦΗΒΟΣ: Αυτό που µου έρχεται στο µυαλό είναι αν θα έχουµε ειρήνη αν θα είµαστε 
αγαπηµένοι και αν θα έχουµε ξεπεράσει την κρίση αυτά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πολύ ωραία. Τα όνειρα σου για το µέλλον ποια είναι? 

ΕΦΗΒΟΣ: Να γίνω βρεφονηπιοκόµος να έχω ένα δικό µου σπίτι , να έχω φίλους και να 
κάνω οικογένεια. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Σε βοηθάει κανείς να διαµορφώσεις τα όνειρα σου, τους 
στόχους σου και τις φιλοδοξίες για το µέλλον? 

ΕΦΗΒΟΣ: Οι γονείς µου βασικά που µου λένε να διαβάζω για να γίνω αυτό που θέλω πιο 
πολύ αυτοί. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Τα πρότυπα τι σηµασία έχουν για σένα και µε ποιους τρόπους σε 
βοηθούν να προχωρήσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: ∆εν έχω πρότυπα προσπαθώ µόνη µου να τα καταφέρω δεν νοµίζω ότι είναι  
σηµαντικά για να µπορέσω να κάνω αυτό που θέλω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Στο µέλλον ποιους θα ήθελες να έχεις δίπλα σου και γιατί? 

ΕΦΗΒΟΣ: Πιο πολύ τους φίλους µου και την οικογένεια µου για να µε βοηθάνε όταν κάτι 
δεν πάει καλά και να µε στηρίζουν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Οι σηµαντικές αξίες ποιες είναι για σένα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Τι αξίζει για µένα δηλαδή? 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ναι τι θεωρείς σηµαντικό στη ζωή? 

ΕΦΗΒΟΣ: Να έχω δίπλα µου τους φίλους µου και την οικογένεια µου για να µπορώ να 
συνεχίσω. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Στο µέλλον βλέπεις εµπόδια και µε ποιους τρόπους µπορείς να τα 
αντιµετωπίσεις? 
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ΕΦΗΒΟΣ: Βλέπω εµπόδια γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν δουλειές για τους ανθρώπους 
βλέπω και από εµάς που δεν µπορούµε να συνεχίσουµε το σχολείο και αυτά και πιστεύω ότι 
θα πρέπει να γίνω καλή µαθήτρια εγώ και ο καθένας για να γίνουµε αυτό που θέλουµε και να 
έχουµε µυαλό να συνεχίσουµε  και µετά να βρούµε µια καλή δουλειά για να µπορέσουµε να 
ζήσουµε. 

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Κατάλαβα. Οι προσδοκίες για το θέµα της οικογένειας στο µέλλον 
ποιες είναι? 

ΕΦΗΒΟΣ: Κάποια στιγµή θα ήθελα να κάνω οικογένεια γιατί είναι ωραίο να έχεις 
οικογένεια να µην είσαι µόνο σου αλλά αν δεν έχεις µια σταθερή δουλειά να τη φροντίζεις 
είναι λίγο δύσκολο. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Χµµ.  Στο µέλλον πως βλέπεις τον εαυτό σου επαγγελµατικά? 

ΕΦΗΒΟΣ: Όπως είπα και πριν θέλω να γίνω βρεφονηπιοκόµος να φροντίζω µωρά να 
ασχολούµαι συνέχεια µε αυτά γιατί έχω και εµπειρία από συγγενείς και να βγάζω κάποια 
χρήµατα για να κάνω πράγµατα που µου αρέσουν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Η οικονοµική κρίση µε πιο τρόπο επηρεάζει τα σχέδια σου για το 
µέλλον? 

ΕΦΗΒΟΣ: ∆εν θα µπορώ να βρω δουλειά και αν δεν µπορώ να βρω δουλειά δεν θα µπορώ 
να έχω σπίτι ξέρω γω αυτοκίνητο και δεν θα ζω άνετα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? 

ΕΦΗΒΟΣ: Εντάξει να έχω κάνει οικογένεια να έχω φίλους να τα πηγαίνω καλά µε τους 
γονείς µου και να έχω µια καλή δουλειά. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία. Πάµε και στην τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά του δικού σου µελλοντικού κόσµου στον οποίο θα ήθελες να ζήσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: ∆εν θα ήθελα να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις να αλλάξουν να µην υπάρχει 
τόση φτώχεια να µην υπάρχει αυτή η κρίση να µην µένουν άνθρωποι στο δρόµο και τα 
πράγµατα να είναι καλύτερα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Μπράβο πολύ ωραία. Θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι να προσθέσεις? 

ΕΦΗΒΟΣ: Όχι. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗΣ: Ωραία σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 

 


